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Abstract

To work with high service quality within seasonality
problematics

Kim Princis

The research has studied a middle-sized organisation running hospitality services in a 
Nordic winterseason town. The purpose has been to study how high quality of
service 
can be attained within seasonality problematics. Seasonality problematics generally 
include high turn-over of employees, the need to frequently adapt labor to demand
and 
an instability in revenue. In total 21 interviews has been conducted with management, 
employees and customers, and combined with a survey of 50 respondents the 
conclusion has been that the organisation suffers from seasonality problematics. The 
results have been analysed with theory in seasonality, quality improvement,
Herzberg’s 
two-factor theory of workplace motivation and group developement. The study has 
found that the organisation today works qualitatively but genereally not high 
qualitatively. What service quality is has repetedly been defined as the employees 
personal service towards customers. The employees are according to the study the 
part of the organisation with the largest impact on service quality. The organisation is 
percieved by the employees to have internal problems in communicating. 52% of the 
employees phrase that management does not clearly present what they see as 
qualitative work. A large majority of the employees also phrase that they today does 
not experience any qualitywise influcence from their leaders. To reach higher quality
of 
service the study has showed that the organisation needs to increase the employees 
motivation to work with high quality. This has shown to be possible through
Herzbergs’ 
theorys’ growing factors, such as responsibility and affirmance. Further the study has 
shown that the organisation needs to improve clarity in defining and/or presenting
their 
views on high quality work to the employees. 
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Sammanfattning 

Undersökningen har studerat en medelstor verksamhet som bedriver bar och restaurant i 

en nordisk vinterort. Syftet har varit att undersöka hur hög servicekvalitet säkerställs i 

säsongsbaserad problematik. Den säsongsbaserade problematiken är generellt hög 

arbetskraftsomsättning, behov att frekvent anpassa personal mot efterfrågan och instabilitet i 

intäkter. Totalt 21 intervjuer med ledning, anställda och gäster och en enkätundersökning med 50 

svarande i personalen har lett till slutsatsen att verksamheten har del av säsongsproblematiken. 

Resultatet har analyserats med teorier om säsongsbetonade arbetsplatser, kvalitetsutveckling, 

Herzberg’s two-factor theory of workplace motivation och grupputveckling. 

Undersökningens resultat menar att verksamheten idag arbetar kvalitativt men generellt 

sett inte högkvalitativt. Vad som är hög servicekvalitet har återkommande definieras som 

personalens personliga bemötande till gäster. Personalen är enligt undersökningen även den del 

av verksamheten som har störst betydelse för att nå hög kvalitet i verksamheten. Verksamheten 

upplevs av personalen ha en problematik i sin interna kommunikation. 52% av personalen 

uttrycker att ledningen inte tydligt förmedlar vad de anser är ett kvalitativt arbete. En stor 

majoritet av de anställda menar att de idag inte upplever någon kvalitetsmässig påverkan från 

sina ledare. 

För att nå högre servicekvalitet har undersökningen visat att verksamheten behöver höja 

de anställdas motivation till att arbeta högkvalitativt. Detta har visat sig kunna göras med hjälp av 

Herzbergs teoris växande faktorer så som ansvar och bekräftelse. Vidare har undersökningen 

visat att verksamheten behöver tydligare definiera och/eller förmedla sin syn på högkvalitativt 

arbete till personalen.  

 

 

Nyckelord: bar och restaurang, herzberg’s theory, kommunikation, servicekvalitet, 

säsongsarbete. 
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1. Introduktion 

1.1. Inledning 

Säsonger verkar vara en stor resurs och samtidigt ett stort problem som påverkar 

turism-industrin. Säsongerna skapar ett visst mått av instabilitet för efterfrågan och intäkter 

vilket tvingar företagen i branschen att anpassa sig därefter. Säsongsbaserade arbetsplatser 

dras därför med en naturlig problematik av varierat behov av arbetskraft – under året 

överlag och även under de aktiva säsongerna.  

 

Undersökningen har studerat säsongsproblematiken i en verksamhet som bedriver 

nattklubb-, after-ski-, restaurant- och konferensverksamhet i en nordisk vinterort. 

Undersökningen har skett genom totalt 21 intervjuer i tre intervjugrupper: ledning, anställda 

och gäster. Resultatet har analyserats med hjälp av Quality Control-verktyg och teori om 

säsongsbetonade arbetsplatser, Herzberg’s two-factor theory of workplace motivation, 

ledarskap och grupputveckling.  

 

1.2. Bakgrundsbeskrivning  

1.2.1. Verksamhetsbeskrivning 

Verksamheten startades 2003 och bedriver säsongsbaserad nöjesverksamhet i en 

nordisk vinterort. Säsongen sträcker sig mellan december och slutet av april. Resterande 

året bedrivs inget arbete med undantag för ledningens planeringsarbete. Verksamheten har 

två lokaler och driver där i nattklubb, after-ski, restaurant och konferens. De olika 

produkterna är sorterande efter omsättning för företaget, med nattklubb som störst och 

konferens som minst. 

Verksamheten ägs till 80% av ett koncernbolag med totalt fem dotterbolag och till 

20% av en annan verksamhet. Verksamheten omsätter ca 40 Mkr och har gjort en snittlig 

vinst på ca 5Mkr (2014-2016). 2017 är det 87 anställda, varav 12 heltidsanställda, 37 

timanställda och 38 extraanställda. 41 är män och 46 är kvinnor. Timanställda garanteras 

minst 30 timmar i veckan utslaget över hela säsongen. Utöver den egna personalstyrkan 

samarbetar verksamheten nära med ett vaktbolag och discjockeys. Verksamheten 

övergripande processkarta ses under i figur 1.  
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Figur 1. Övergripande processkarta för verksamheten, egen figur 

 

Från verksamhetens start 2003 fram till 2013 ägdes endast en lokal. År 2013 

förvärvade verksamheten sin andra lokal. Förvärvet öppnade möjligheter att under 

högperioder nyttja båda lokalerna samtidigt för verksamhetens största produkter nattklubb 

och after-ski. Innan förvärvet var after-ski en produkt som fanns mycket för att generera 

arbetstimmar åt personalen, skapa kassaflöde och för att nå upp till större 

försäljningsvolymer. Efter förvärvet blev även after-ski en gynnsam affär. Verksamheten 

ökade första året efter förvärvet sin omsättning och vinst med ca 30% - omsättningen från 

ca 30Mkr till ca 40Mkr och vinst från 3,6Mkr till 5,1Mkr. 

 

1.2.2. Beskrivning av förstudie 

Undersökningen inleddes med en förstudie med syfte att identifiera, analysera och 

prioritera förbättringsområden i verksamheten. Tre huvudsakliga förbättringsområden 

identifierades:  

1.! Hur säkerställer verksamheten motivationen hos säsongsanställda? 

2.! Hur förbättras servicekvalitet i en säsongsbetonad bransch med hög 

arbetskraftsomsättning? 

3.! Hur kvalitetssäkrar verksamheten sina produkter utifrån säsongsproblematiken? 
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De tre förbättringsområdena analyserades och viktades i en prioriteringsmatris 

utifrån fem faktorer: värde för företaget, mätbarhet, datatillgång, teoretiskt stöd och 

resurstillgänglighet. En personalenkät genomfördes med personalen för att skapa en enkel 

men grundläggande förståelse för verksamhetens nuläge. Resultatet från personalenkäten 

användes tillsammans med vetenskaplig teori som bas för analysen av de tre 

förbättringsområdena.  

 

1.2.3. Valt förbättringsområde 

Genom förstudien i verksamheten konstaterades att den problematik som är vanlig 

bland säsongsbaserade arbetsplatser även existerade i verksamheten. Problematiken 

innefattar att arbetsstyrkan består av en stor del extraanställda, att verksamheten dras med 

hög arbetskraftsomsättning och därav att många anställda är nya på arbetsplatsen. 

Prioriteringsmatrisen över de tre förbättringsområdena resulterade i att det som behandlade 

den höga arbetskraftsomsättningen var det med mest relevans. Verksamhetens ledning 

uttrycker vidare i intervju att personalen är deras viktigaste resurs. Ledningen uttrycker 

även i intervju att de vill ge personalen förutsättningar för att lyckas utföra ett 

högkvalitativt arbete. Av allt sammanslaget drogs slutsatsen att Hur förbättras 

servicekvalitet i en säsongsbetonad bransch med hög arbetskraftsomsättning? blev 

förbättringsområdet att undersöka vidare. 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur verksamheten kan förbättra sin 

kvalitet i service och säkerställa hög kvalitet – trots problematiken som rör säsongsbaserade 

arbetsplatser.  

Följande frågeställningar kommer att användas: 

- Hur definieras och säkerställs hög servicekvalitet i verksamheten? 

- Hur kan Herzberg’s two factor theory of workplace motivation appliceras för 

arbetsmotivationen i verksamheten? 

- Hur påverkar grupputveckling och ledarskap verksamhetens arbete med hög 

servicekvalitet?  
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- Vilka problem och möjligheter uppstår på grund av att verksamheten är 

säsongsbetonad?  

- Finns det kvalitetsverktyg som är särskilt lämpade, eller inte tillämpbara, i en 

säsongsbetonad bransch?  

 

1.4. Antaganden, avgränsningar och begräsningar 

1.4.1. Antaganden 

Undersökningsledaren antas kunna genomföra en studie i verksamheten trots dennes 

samtida och frekventa inblandning som extern konsult till verksamheten. Se en utvecklad 

förklaring i rapportens metoddel 3.3.1. Reliabilitet och 3.3.2. Validitet. 

 

1.4.2. Avgränsningar 

Undersökningen gör enbart undersökningar inom verksamheten. Undersökningen 

kommer behandla verksamhetens delar nattklubb och after-ski, d.v.s att undersökningen 

inte kommer behandla verksamhetens delar konferens och restaurant. Undersökningen 

kommer inte att vara del av implementeringen av framtagna förbättringsförslag.  

 

1.4.3. Begränsningar 

Min personliga kontakt till verksamheten via mitt aktiva konsultarbete kan påverka 

ärligheten i de anställdas intervjuer. Det kan medföra att vissa individer får större tillit och 

därför berättar ärligare svar och det kan medföra att vissa individer får mindre tillit och 

därför inte delar hela dennes åsikt. Anonymitet är centralt i undersökningens intervjuer men 

det innebär inte att de intervjuade litar alls eller fullt ut på det.  

Min personliga kontakt till verksamheten kan även ha påverkan på undersökningen i 

form av att studien kan baseras i ett subjektivt ”vi”-tänk snarare än ett mer objektivt ”de”-

tänk. Det kan innebära att jag exempelvis undersöker och analyserar material i rollen som 

en intern del av verksamheten. Det kan även innebära att undersökningen innefattar delar 

av mitt eget tyckande. Dessa delar kan påverka undersökningens objektivitet och kritiska 

förhållningssätt och kan därför skapa en förskönad bild av verksamheten.  

Verksamheten behandlas i undersökningen som en enhet trots att verksamhetens 

delar restaurant och konferens är avgränsade ur undersökningen. Det kan betyda att det 
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resultat som kommer ut ur studien inte är relevant och/eller rättvisande mot hela 

verksamheten. Individer inblandade i samtliga fyra av verksamhetens delar är 

representerade i intervjuer men inriktningen både i intervjufrågor och i analysen av dem är 

riktat enbart åt verksamhetens delar nattklubb och after-ski.  
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2. Teori 

2.1. Upplägg av teoriavsnittet  

Teoriavsnittet är utformat efter 4 huvudområden: 

2.2  Säsongsbetonade arbetsplatser 

2.3  Kvalitet och säkerställandet av det 

2.4 Herzberg’s two-factor theory of workplace motivation 

2.5  Grupputveckling, ledarskap och kommunikation 

 

2.2. Säsongsbetonade arbetsplatser 

Säsonger verkar vara ett stort problem som påverkar turism-industrin. Det skapar ett 

visst mått av instabilitet för efterfrågan och intäkter, vilket tvingar företagen att använda sig 

av frekvent anpassning av personal mot efterfrågan – ett sätt att arbeta som ofta anses 

ohälsosamt för verksamheter, anställda och samhället som stort (Kelliher, 1989; Krakover, 

2000). Detta över året varierande behovet för arbete kan göra säsongsarbete oattraktivt för 

många potentiella anställda (Pizam, 1982).  

 

2.2.1. Sammansättningen av säsongsbaserade arbetslag 

En vanlig sammansättning för säsongsbaserade arbetslag är att det finns vad som 

kan kallas en kärngrupp och en yttre grupp (Shaw & Williams, 1994, s. 144). Kärngruppen 

inkluderar ledningen och den professionella personalen vilkas färdigheter är svåra att få tag 

på i den externa arbetsmarknaden; företagen vill därför gärna behålla deras tjänster. Dessa 

arbetare är heltids- och permanent anställda och får arbetssäkerhet och höga ersättningar i 

utbyte för att utföra en stor variation av uppgifter. Kärngruppen består av en mindre 

fraktion av det säsongsbaserade arbetslaget.  

Majoriteten av säsongsbaserade arbetslag består istället av den yttre gruppen. Den 

här gruppen utgörs av lägre utbildade, semi-professionella eller oprofessionella, heltid, 

deltid, tillfälliga eller kort-tidsanställda (Shaw & Williams, 1994, s. 144). Den här gruppen 

anses numeriskt flexibla vilket syftar på med vilken lätthet gruppen kan utökas eller 

minskas (Kelliher, 1989). Trots att den här dualiteten existerar i många branscher så blir 

den ofta tydligare inom turism- och säsongsindustrin.  
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2.3. Kvalitet och säkerställandet av det 

Kvalitet kan definieras som en produkts förmåga att tillfredsställa, och helst 

överträffa, kundernas behov och förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 23-24). En 

god uppfattning om kvaliteten i sitt arbete är en förutsättning för att aktivt kunna arbeta 

med hög kvalitet (Modig & Åhlström, 2011). För att säkerställa kvalitet finns det olika s.k. 

kvalitetsverktyg. Undersökningen har använt sig av hörnstensmodellen, ett av de sju 

ledningsverktygen och principerna ur Kanomodellen. 

Hörnstensmodellen är en modell för offensiv kvalitetsutveckling och är en 

paketering av begreppet kvalitet (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 39-40). Det är en modell 

för att ständigt utveckla och förbättra så att kundens förväntningar överträffas. 

Hörnstensmodellen är byggd runt kunden i centrum och har sen fyra grundpelare: Arbeta 

med processer, Arbeta ständigt med förbättringar, Basera beslut på fakta och Skapa 

förutsättningar för delaktighet. För att ett framgångsrikt arbete med kvalitetsutveckling ska 

kunna möjliggöras krävs ett engagerat ledarskap och en företagskultur centrerad runt 

kvalitet.  

De sju ledningsverktygen är verktyg som utvecklats för att behandla ostrukturerad 

verbal data (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 485-501). Undersökningen har nyttjat ett av 

ledningsverktygen, träddiagram, som ger ett systematiskt sätt att bryta ner ett centralt 

problem eller en central idé i dess beståndsdelar.  

Kanomodellen behandlar kundtillfredsställelse i en produkt eller tjänst i tre delar; 

nödvändiga, förväntade och attraktiva egenskaper (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 322-325). 

De nödvändiga egenskaperna är de som anses så självklara att de inte ens är uttalade. De 

förväntade egenskaperna är de uttalade egenskaperna. De attraktiva egenskaperna är de 

egenskaper som tillgodoser omedvetna behov hos kunden och därav överträffar 

förväntningar.  

 

2.3.1 Kvalitet och variation 

Säsonger innebär på en övergripande nivå variation. I vissa fall är det en styrka, 

samtidigt är det i många tillfällen en orsak till besvär. För att arbeta med kontinuerlig hög 

kvalitet och kvalitetsutveckling krävs att oönskad variation elimineras (Bergman & Klefsjö, 

2012, ss. 223-226). Det görs genom identifiering, analys och utveckling av 
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variationsorsaker. Samtidigt är det viktigt att förstå att viss variation går inte att eliminera 

utan istället bara förbereda sig för. Där är säsonger ett tydligt exempel. Genom att arbeta 

med gemensamma och tydliga mål går det att minska variation i individers resultat i 

verksamheten (Bergman, 2015), något som i större skala även kan antas förbereda 

verksamheten mot säsongernas okontrollerade variation. Långsiktiga lösningar är en 

förutsättning för kontinuerligt högkvalitativt arbete och ska nyttjas på bekostnad av 

kortsiktiga mål (Modig & Åhlström, 2011). Därför kan säsongsbaserade verksamheter ha 

fördel av att arbeta långsiktigt trots säsongernas variationer.  

 

2.4. Herzberg’s two factor theory of workplace motivation 

1959 gjorde Herzberg, Mausner och Snyderman upptäckter i sin forskning som 

menade på att människan har två olika behov: hennes behov att växa psykologiskt och 

hennes behov att undvika smärta (House & Wigdor, 1967). Ur dessa upptäckter myntades 

en teori om två set faktorer för hur motivation fungerar, en teori som senare har kommit att 

appliceras i olika ledarskaps- och arbetsmotivationsmodeller under namnet ”Herzberg’s 

two-factor theory of workplace motivation”, ibland även kallad Herzberg’s dual-factor 

theory (Fabjan, Lovec, & Čivre, 2013). Här används att växa psykologiskt som de växande 

faktorer som motiverar i arbetet, ex bekräftelse och ansvar, och att undvika smärta som de 

basala faktorer som inte nödvändigtvis motiverar men som orsakar arbetsmissnöje om de 

saknas, ex lön och arbetsförhållanden. Herzberg’s two-factor theory of workplace 

motivation menar att det inte finns ett samband mellan tillfredsställelse och missnöje på 

arbetsplatsen, dvs att de agerar oberoende av varandra (House & Wigdor, 1967; Fabjan, et 

al., 2013). Enligt Herzbergs two-factor theory of workplace motivation så är motsatsen till 

att vara tillfredsställd på sin arbetsplats att inte vara tillfredsställd, alltså inte nödvändigtvis 

missnöjd, och tvärtom så är enligt teorin motsatsen till missnöje att vara inte missnöjd, 

återigen alltså inte nödvändigtvis tillfredsställd (Utley, Westbrook, & Turner, 1997). Det 

vill säga att om en arbetsgivare höjer stimulansen av de basala behoven, de som är 

kopplade till missnöjdhet, så kan en anställd bara tas till en neutral nivå och därmed höjs 

alltså inte dennes arbetsmotivation.  

 

2.4.1. Herzbergs modell applicerad för säsongsbetonade arbetsplatser 
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Herzbergs two-factor theory of workplace motivation har i undersökningar visat sig 

stämma väl överens med hur arbetsmotivationen fungerar på en säsongsstyrd 

turistdestination (Lundberg, Gudmundson, & Andersson, 2009; Fabjan et al., 2013). 

Forskning inom turism har visat att de växande faktorerna (ex bekräftelse, ansvar) har en 

stor påverkan på arbetsmotivation medan de basala faktorerna (ex lön) inte har visat sig ha 

en avgörande roll (Fabjan et al., 2013). Studier specifikt för säsongsbaserade arbetsplatser 

har ytterligare visat att det utifrån vad arbetsgruppen motiveras av går att dela in 

arbetsgruppen i två undergrupper: lokalinvånare och säsongsinvånare (Lundberg et al., 

2009; Ball, 1989). Studien visar att säsongsinvånarna var betydligt mindre intresserade av 

de basala faktorerna likväl som de var betydligt mer intresserade av att träffa nya 

människor än lokalinvånare. Studien pekar därför på att det kan vara av vikt för ledningen 

för säsongsbaserade arbetsplatser att förstå att den säsongsbaserade arbetsgruppen består av 

olika typer av arbetsmässiga subgrupper, vilka har olika behov att tillfredsställas. Dessa 

grupper kan liknas med Shaw och Williams (1994) kärngrupp och yttre grupp.  

 

2.5. Grupputveckling, ledarskap och kommunikation 

Väl fungerande arbetsgrupper kan ha avgörande betydelse för hela verksamhetens 

framgång och är därför väl värda att studera närmre (Jansson & Ljung, 2014, ss. 196-202). 

En väl fungerande arbetsgrupp är beroende av hur gruppen lyckas hantera sin egen 

utveckling, vilken alltid går genom tydliga faser. Det finns olika modeller för hur 

grupputveckling ser ut, undersökningen har valt att inrikta sig på två: Wheelans 

gruppstadier och Schutz FIRO. 

 

2.5.1. Wheelans gruppstadier 

Susan Wheelan har bedrivit forskning inom grupputveckling och skapat en modell i 

fyra faser för hur det sker (Jansson & Ljung, 2014, ss. 198-204):  

I.! Den första fasen är tillhörighet och trygghet och märks av att medlemmarna är 

väldigt måna om hur de blir mottagna av de andra i gruppen och det finns en 

trevande artighet i gruppen samtidigt som alla vill ha en ledare att berätta hur 

arbetet ska gå till.  
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II.! Den andra fasen kallas opposition och konflikter och är när gruppmedlemmarna 

börjar hitta roller och utmanar varandra, gruppen börjar ifrågasätta de strukturer 

och roller som utvecklades i fas ett.  

III.! Den tredje fasen är tillit och struktur och sker när gruppen fått tillbaka fokus på 

uppgiften och öppnat upp sig för lösningar på de konflikter och den 

rollfördelning som gruppen debatterat i fas två: ”De andra går att resonera med 

trots allt”.  

IV.! Den fjärde fasen, arbete och produktivitet, är när gruppen lyckas hitta 

gemensamma normer och en samsyn om målen, varje individs kompetens 

används till fullo och gruppen rör sig framåt väldigt produktivt, kreativt och 

med det kollektiva i fokus.  

 

Att gå igenom hela processen kan ta år och många når inte ens till det högsta steget 

(Jansson & Ljung, 2014, ss. 198-206). I varje ny arbetsgrupp kommer gruppen tillbaka till 

frågor från fas 1 och kan i vissa fall gå bakåt i sin utveckling. Med begreppet ny 

arbetsgrupp menas en arbetsgrupp när det finns medlemmar som inte känner varandra, 

oavsett om det gäller samtliga medlemmar eller bara några få. Desto fler personer som inte 

känner varandra, desto tydligare kommer grupputvecklingen att synas och desto längre tid 

kommer det att ta. Kontinuerliga möten och samtal om gruppen kommer ofta att hjälpa 

processen framåt och det är svårt att nå de högre stadierna utan att tillsammans reflektera 

om gruppens utveckling.  

 

2.5.2. Schutz teori för arbetsgruppers utveckling på individnivå – FIRO 

Will Schutz formulerade på 1950-talet FIRO, en modell för att beskriva 

arbetsgruppens utveckling på individnivå (Ljungblom, 2011). FIRO fokuserar på 

förståelsen av individens välbefinnande och produktivitet ur grupperspektivet, och likt 

Maslows välkända behovstrappa är Schutz tre steg uppställda i hierarkisk ordning där det 

nuvarande stegets krav måste vara uppfyllda innan gruppen kan komma in i nästa steg 

(Jansson & Ljung, 2014, ss. 210-215). FIRO är indelad i tre steg:  

I.! Tillhörighetsfas: behovet av att betyda något och få vara del av gruppen. 

II.! Rollsökningsfas: behovet av att räcka till, att visa upp sin kompetens. 
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III.! Öppenhetsfas: behovet av att bli omtyckt för den jag är och inte mitt arbete. 

 

2.5.3. Ledarskapets betydelse för grupputveckling 

Ledarskap kan definieras som ett speciellt beteende som människor utöver i avsikt 

att påverka andras tänkande, inställning och uppförande (Jacobsen & Thorsvik, 2013, s. 

388). Ledarskap i arbetssituationer kan vidare definieras som en rad handlingar som utövas 

av en eller flera personer och som ska bidra till att organisationen når sina mål. Det kan inte 

nog understrykas hur viktigt ett starkt och engagerat ledarskap är för att åstadkomma en 

kultur för offensiv kvalitetsutveckling, liksom för allt förändringsarbete överhuvudtaget 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 50). Medarbetarnas engagemang och delaktighet baseras till 

väldigt stor del i att ledarskapet är trovärdigt, tydligt och ett föredöme. Viktigt är också att 

kvalitetsarbetet är synligt i verksamheten och att medarbetarna själva får utveckla en egen 

övertygelse om hur kvalitetsutveckling kommer bidra till verksamheten och deras eget 

arbete.  

 

Jansson och Ljung (2014, ss. 200-204) skriver om hur ledarskapet bör förhålla sig 

till Wheelans faser och ger riktlinjer för beteendet i varje fas. Väldigt liknande kan 

ledarskapets roll med FIRO se ut. Det önskade ledarbeteendet i varje av Wheelans faser ser 

ut som följer: 

Fas 1: Gå före och visa vägen. 

Fas 2: Släpp fram de andra. 

Fas 3: Börja dra sig tillbaka. 

Fas 4: Skydda gruppen och var beredd. 

 

2.5.4. Kommunikation 

Kommunikation är ett begrepp med många definitioner. Ordet härstammar från 

latinets communicare (”att göra tillsammans”) och definieras av vissa som en process 

mellan flera människor för att göra ett innehåll gemensamt (Heide, Johansson, & 

Simonsson, 2013, s. 195), av andra som något som även sker inom oss i form av 

exempelvis inre dialog, rörelse och smärta (Bergman L. , 2015; Lundin & Wolmesjö, 2010) 
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eller enbart som något vi upplever - en tolkning av verkligheten i det budskap som jag 

upplevt via mina sinnen (Bergman, 2015).  

 

Oavsett hur kommunikation definieras är det tydligt hur viktigt det är för oss. 

Forskning har visat att få återkoppling på det vi gör är en av de mest grundläggande bitarna 

för vår självkänsla (Lundin & Wolmesjö, 2010). Centralt i ett kvalitetsarbete är 

kommunikation men det kan vara svårt att lyckas med då vi alla uppfattar saker olika 

(Bergman, 2015). Det gör systematiska och anpassade sätt att arbeta på väldigt 

framgångsrika (Gjerde, 2010). För att genomföra lyckade förbättringsarbeten är en 

gemensam och uttalad intention, ett syfte, en avgörande faktor för hur framgångsrik 

förbättringen blir (Bergman, 2015). 

 

2.6. Tidigare forskning 

Kelliher (1989) undersökte om de flexibla arbetssätt som utvecklats inom industrier 

kunde vara av relevans för hotell- och restaurangbranschen. Med flexibla arbetssätt menas 

exempelvis att frekvent anpassa personal mot efterfrågan. Undersökningen pekar på att det 

generellt skiljer sig för mycket åt i struktur mellan industriernas välstrukturerade och 

lättöverskådliga processer och hotell- och restaurangbranschens ofta lösare sammansatta 

och mer föränderliga processer för att kunna nyttja dessa arbetsmetoder. Krakover (2000) 

undersökte vidare dessa flexibla arbetssätt inom säsongsbetonade turistorter. Både 

Krakover (2000) och Kelliher (1989) påpekar att detta sätt att arbeta på kan vara skadligt 

för verksamheten, anställda och samhället som stort. Pizam (1982) undersökte rekrytering 

och konstruktionen av arbetslag inom turism och menar vidare att att det flexibla 

arbetssättet kan göra arbetsplatser oattraktiva för många potentiella anställda.  

House och Wigdor (1967) gjorde en undersökning om bevisen bakom och kritik 

mot Herzberg’s two-factor theory of workplace motivation. De menar att Herzbergs teori är 

en väldigt förenklad version av verkligheten och att vad som är motiverande och 

demotiverande skiljer sig mellan varje individ. Lundberg, Gudmundson och Andersson 

(2009) jämförde Herzbergs teori i en säsongsbaserad turistort och kom fram till att de 

motiverande faktorerna hade större vikt och de demotiverande faktorerna lägre vikt jämfört 

med andra platser. Utley, Westbrook och Turner (1997) jämförde relationen mellan 



   

 

13(58) 

Herzbergs teori och implementeringen av kvalitetsledningssystem. De kom fram till att det 

finns en koppling mellan Herzbergs motiverande faktorer och en framgångsrik 

implementering av kvalitetsledningssystem.  
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3. Arbetets genomförande - metod 

Undersökningen är en kvalitativ undersökning. Den är genomförd med en deduktiv 

ansats, vilket enkelt betyder att undersökningen utgått från teori och använt uppmätt data i 

verkligheten för att analysera resultatet (Oxensvärdh, 2015). Metodavsnittet är utformat 

efter Patel och Davidsons (2011) bok Forskningsmetodikens grunder. 

 

3.1. Datainsamlingsmetod 

3.1.1. Kartläggning av områden för datainsamling 

Initialt kartlades de dataområden som bedömdes behövas för undersökningens 

genomförande. Valet av dataområden baserades i slutsatsen från undersökningens förstudie 

tillsammans med den teoretiska grund som presenterades i förstudien. 8 dataområden 

identifierades och förklarades: 

1.! Processkartläggning av serviceprocessen idag. 

Hur ser serviceprocessen ut, vilka delar är värdeskapande, vilka delar är eventuellt 

överflödiga? Ser olika individer/arbetsgrupper olika serviceprocesser? 

2.! Vad är servicekvalitet? För företaget, för de anställda och för gäster.  

Skillnader/likheter mellan de olika grupperna?  

3.! Hur uppnås servicekvalitet? 

Vilka faktorer är viktigast? Hur kvalitetssäkras de? Kvalitetsutveckling? 

Hur förmedlas det till anställda? 

4.! Hur ser arbetslaget på sig själva idag utifrån hur väl de presterar servicekvalitet.�

Hur utvecklad är arbetsgruppen utifrån teori om grupputveckling? 

5.! Hur motiverar verksamheten sina anställda att arbeta högkvalitativt? 

Hur ser det ut med motivation idag? Vilka behov behöver tillfredsställas för att 

uppnå motivation?  

6.! Ledarskapets betydelse för servicekvalitet.�

För de anställda, för påverkan på servicekvalitet 

7.! Forskning och teori om säsongsbetonade arbetsplatser. 

Vad säger forskningen? Stämmer det med verksamheten? 

8.! Forskning och teori om change management. 

Hur bemöts förändring för att uppnå hög servicekvalitet varje säsong?  
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Flera av dataområdena bedömdes ha gemensamt innehåll och valdes därav att 

undersökas samtidigt. De gemensamma innehållet ansågs vara primärt i punkt 1-6. Det 

gemensamma innehållet bedömdes av sin abstrakta karaktär att vara lämpligt att undersökas 

i kvalitativ form. Lämpligast som kvalitativ datainsamling ansågs då vara intervjuer, då det 

i intervjuer finns möjlighet att få svar med större innebörd än i exempelvis en skriftlig 

enkät. Därför valdes intervjuer som form och dataområden 1-6 som utgångspunkt för 

datainsamlingen inom verksamheten. 

 

3.1.2. Intervjuernas form – kvalitativa och kvantitativa 

Intervjuerna har genomförts i tre olika former. De tre olika formerna har bas i 

samma frågor men är av olika längd. Det betyder att en intervjuform har med samtliga 

frågor, en intervjuform har med ca hälften av frågorna och en intervjuform har med endast 

ca en femtedel. De två längre intervjuformerna har haft en mer kvalitativ karaktär och 

genomförts på 15 respektive 30 minuter. Den kortare intervjuformen har istället haft en mer 

kvantitativ karaktär och genomförts på ca 5 minuter. Anledningen till de olika 

intervjustorlekarna är att de kvalitativa intervjuerna varit internt i företaget och de 

kvantitativa varit externt för företaget, dvs till anställda respektive till kunder. Syftet med 

de kvalitativa intervjuerna (interna) har varit att samla in en bred förståelse för 

verksamheten och frågeställningarna. Syftet istället med de kvantitativa intervjuerna 

(externa) har varit att fungera likt en enkät för att få en uppfattning om kundernas 

uppfattning om servicekvalitet och verksamheten i förbättringsområdena. Att 

verksamhetens kunder är del i undersökningen är då de är en central del i ett 

kvalitetsförbättrande arbete (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 23-25). 

 

3.1.3. Intervjuernas uppbyggnad 

Intervjuerna har baserats i de 6 utvalda datainsamlingsområdena. Totalt är det 28 

frågor i den längsta intervjuformen, 19 frågor i mellanvarianten och 5 frågor i den kortaste. 

Då tidsramen för de olika intervjuformerna är 30 minuter respektive 15 minuter och 5 

minuter får den intervjuade ca 1 minut per fråga. Tanken är att en kort svarstid ska fånga 
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det första svaret som den intervjuade tänker på, i syfte att undvika att den intervjuade 

förändrar sitt svar utifrån dennes förväntningar på undersökningen.  

 

3.1.4. Intervjufrågor av stängd karaktär 

Intervjufrågorna är av en stängd karaktär, vilket innebär att svaret är någorlunda 

styrt inom en viss ram. Att använda stängda frågor valdes då undersökningen tagit fram 

konkreta datainsamlingsområden och ansågs behöva förstå dem djupare, snarare än att 

nyttja öppna frågor och kanske få en bredare men ytligare data att arbeta med.  

 

Se intervjufrågorna i bilaga A. 

 

3.2. Dataanalys 

3.2.1. Kategorisering 

För att kunna analysera rådata i en kvalitativ undersökning är det praktiskt att 

kategorisera upp innehållet (Berg, 2015). Det gör att likheter och skillnader blir mer 

framträdande och avidentifierar även ytterligare de individuella svaren då de bryts ner till 

kategoriserad data istället för intervjusvar. De tre intervjugrupperna benämns ledning 

(inkluderar inte högsta ledningen som ej är tillfrågade), anställda och gäster. 

Kategoriseringen har skett utifrån de tre intervjugrupperna, senare i 

datainsamlingskategorierna och vidare utifrån varje intervjufråga. Varje enskilt svar har 

brutits ur sin intervju och lagts i randomiserad ordning i ett nytt dokument. Se tabell 1 och 

2 på nästa sida: 
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Tabell 1.  

Struktur på sammanställningen av intervjusvar 

Not: Sammanställningens upplägg, egen tabell 

 

Tabell 2.  

Exempelsammanställning av intervjusvar 

Not: Ett exempel från den faktiska sammanställningen, egen tabell 

 

3.2.2. Sammanfattning av kategoriseringen 

I syfte att skapa ett datamaterial som är enkelt att överskåda har de individuella 

intervjusvaren sammanfattats. I sammanfattningen har undersökningsledaren sökt efter 

samband och liknande svar för att skriva om de enskilda svaren i löpande text. Den löpande 

texten är skriven i formatet ”x av x svarande menar att…”. 

De enskilda svaren innan undersökningsledarens sammanfattning finns att läsa i 

Bilaga C.  Svaren står av anonymitetsskäl i randomiserad ordning och finns bifogade för att 

Intervjugrupp+
X. Datainsamlingskategori 

- Intervjufråga  

Intervjusvar 1 ”…” 

Intervjusvar 2 ”…” 

… 

Kvalitativa+
1. Processkartläggning av serviceprocessen idag 

- Vad skulle du säga är den största faktorn för hur gästens upplevelse 

blir? 

Musiken, bidrar till så mycket glädje. 

Personalens bemötande. 

… 
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styrka undersökningens transparens och för att skapa möjlighet till kritisk granskning av 

undersökningen. 

 

3.2.3. Resultatredovisningens upplägg 

För att behålla en lättförståelig och konsekvent struktur i rapporten har resultatet 

redovisats med utgångspunkt i syftesfrågorna. Med utgångspunkt i syftesfrågorna ser 

redovisningen ut som följer: 

Tabell 3.  

Resultatredovisningens upplägg utifrån syftesfrågorna 

Syftesfråga Datainsamlingsområde 

- Hur definieras och säkerställs hög 

servicekvalitet i verksamheten? 

1. Processkartläggning av serviceprocessen 

idag. 

2. Vad är servicekvalitet? För företaget, för 

de anställda och för gäster.  

3. Hur uppnås servicekvalitet? 

- Hur kan Herzberg’s two factor theory of 

workplace motivation appliceras för 

arbetsmotivationen i verksamheten? 

5. Hur motiverar verksamheten sina 

anställda att arbeta högkvalitativt? 

 

- Hur påverkar grupputveckling och 

ledarskap verksamhetens arbete med hög 

servicekvalitet?  

4. Hur ser arbetslaget på sig själva idag 

utifrån hur väl de presterar servicekvalitet.�

6. Ledarskapets betydelse för 

servicekvalitet. 

- Vilka problem och möjligheter uppstår på 

grund av att verksamheten är 

säsongsbetonad?  

Redovisas i avsnitt 2. Teori. 

- Finns det kvalitetsverktyg som är särskilt 

lämpade, eller inte tillämpbara, i en 

säsongsbetonad bransch?  

Redovisas i avsnitt 2. Teori. 

Not: Vilka datainsamlingsområden är kopplade till vilken syftesfråga, egen tabell 
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3.2.4. Resultatredovisning i tabeller 

De sammanfattade intervjusvaren har senare presenterats i tabeller utifrån varje 

datainsamlingskategori. Valet av tabeller och tabellernas struktur är tänkta att representera 

en enkel jämförelse av vad de olika intervjugrupperna har svarat. Se exempel i tabell 4 

nedan: 

Tabell 4.  

Exempeltabell för sammanfattade intervjusvar 

Ledning Anställda Gäster 

-! 4.2.1. Vad tänker du är hög kvalitet på service? 

”…” ”…” ”…” 

4.2.2. Vad tänker du är låg kvalitet på service? 

”…” ”…” ”…” 

Not: Upplägget av de sammanfattade intervjusvaren i tabellform, egen tabell 

 

3.2.5 Ytterligare resultatredovisning med sammanfattning och visualisering  

Efter varje tabell presenteras resultatet i en sammanfattad löpande text. Där det har 

ansetts lämpligt har resultatet även/eller presenterats i form av visualiserande verktyg. De 

använda verktygen är processkarta, fiskbensdiagram, träddiagram och stapeldiagram. 

Processkarta är ett verktyg för att visualisera en process, ett skeende. För att något 

ska kallas en process ska det ha en start- och slutpunkt, en leverantör och kund och 

slutligen vara repeterbar (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 461). 

Fiskbensdiagram är ett verktyg som används för att tydliggöra orsaker till ett 

problem (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 461). 

Träddiagram är ett systematiskt sätt att bryta ner en central idé i dess beståndsdelar 

på olika nivåer (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 490-491). 

Stapeldiagram är ett verktyg för att visualisera jämförelser av data. 

 

3.3. Reliabilitet och validitet 

3.3.1 Reliabilitet 

Samtidigt som undersökningen pågår så arbetar undersökningsledaren frekvent som 

extern konsult till verksamheten i helt skilda ramar från undersökningen. Det kan ha 
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påverkan på resultatet i undersökningen, då undersökningens kontaktperson i verksamheten 

även är undersökningsledarens anställare i konsultarbetet. Vidare kan det ha påverkan på 

undersökningens resultat då undersökningsledaren har en personlig kontakt till 

verksamheten, de anställda och ledningen.  

Undersökningsledarens arbete som extern konsult till verksamheten kan innebära att 

undersökningen nyanseras utifrån undersökningsledarens egna uppfattning kring 

verksamheten och de frågeställningar som behandlas. Den personliga kontakten till 

verksamheten kan innebära att undersökningsledaren får mer och/eller mindre tillit i 

intervjusammanhang. Skillnaden i tillit kan innebära att de intervjuade delar mer och/eller 

mindre av känslig information. Den personliga kontakten kan också innebära att 

undersökningsledaren får enklare tillgång till information och/eller tillgång till information 

som annars hade varit svår att få tag i. Likväl kan den personliga kontakten till 

verksamheten innebära att undersökningsledaren kan kartlägga för undersökningen 

relevanta processer med större detaljnivå. 

Undersökningen har skett i en mellanstor verksamhet i en vintersäsongsort i 

Norden. Resultatet kan vara generaliserbart för andra, liknande, verksamheter i liknande 

förutsättningar.  

 

3.3.2 Validitet 

Servicekvalitet är ett diffust ämne och ser olika ut för olika platser. Därav valdes att 

använda en kvalitativ undersökningsmetod. Syftet var att på djupet förstå vad 

servicekvalitet är och hur det säkerställs i en säsongsbetonad verksamhet. De undersökta är 

anställda i verksamheten och gäster (kunder) till den då servicekvaliteten i verksamheten är 

undersökningens mål. De intervjufrågor som använts togs fram baserat på en förstudie till 

undersökningen och är därigenom anpassade till verksamheten och de problem som 

existerar kring det undersökta ämnet.  

Undersökningen har inget bortfall i intervjuer. Samtliga planerade intervjuer har 

genomförts vilket kan innebära att det resultat som kommit fram är rättvisande utifrån 

undersökningens syfte.  
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3.4. Etiska ställningstaganden, objektivitet och anonymitet 

3.4.1. Etiska ställningstaganden 

För att göra etiska ställningstaganden har undersökningens intressenter listats. De 

har sedan presenterats i tabell 5 nedan tillsammans med en värdering av hur stor påverkan 

undersökningen kan ha på varje intressent och hur positiv respektive negativ påverkan det 

kan bli. Värderingen är gjord i skalan 1-5 där 1 är mycket lite och 5 är väldigt mycket.  

Tabell 5.  

Studiens möjliga påverkan på intressenter 

Intressent 

Uppskattad 

grad av 

direkt 

påverkan 

Möjlig 

positiv 

påverkan 

Möjlig 

negativ 

påverkan 

Kommentar 

Ledningen 4 4 2  

Anställda 4 4 4  

Gäster 2 3 1  

Undersökningsledaren 3 5 3 

I rollen som extern 

konsult till 

verksamheten 

Liknande 

verksamheter 
1 5 1  

Not: Se utförligare förklaring nedan, egen tabell 

 

Ledningen uppskattas påverkas direkt i hög grad, då de dels är aktiv del i 

undersökningen och dels då undersökningen behandlar förbättringsmöjligheter i 

verksamheten. Ledningen kan få en mycket positiv påverkan av undersökningens 

förbättringsförslag. Detta då förbättringsförslagen är framtagna i utgångspunkt i 

verksamheten och analyserade mot vetenskap om de fenomen som existerar i verksamheten 

eller liknande verksamheter. Ledningen kan få en liten negativ påverkan av 

undersökningen, exempelvis om undersökningens anonymitet röjs. Detta då det kan finnas 

känslig information som kan skapa möjligheter för konkurrenter och/eller då det kan skapa 

interna problem med relationer bland anställda. 
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Anställda uppskattas även de påverkas direkt i hög grad, av samma skäl som 

ledningen; flera anställda har varit delaktiga i undersökningen och de förbättringsförslag 

som presenteras kommer om de implementeras att påverka arbetssituationen för de 

anställda. Undersökningen kan ha en mycket positiv påverkan på de anställda då ledningen 

får en större förståelse för det som sker inom verksamheten och därför kan fatta beslut 

baserade på fakta – en nyckel för att utveckla kvalitet (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 42-

44). Undersökningen kan även ha en mycket negativ påverkan på de anställda om de 

undersöktas anonymitet röjs. Detta då särskilda uttalanden kanske inte stämmer överens 

med lednings uppfattning vilket kan leda till missgynnande situationer för den enskilde 

anställda och/eller för särskilda grupper av anställda. Därför är det av särskilt stor vikt för 

de anställda att anonymiteten behålls som en hög prioritet i undersökningen och rapporten 

om den.  

 

Gäster uppskattas påverkas direkt i liten grad. Detta då undersökningen inte i första 

hand behandlar processen med det direkta mötet mot kund, utan snarare övergripande 

behandlar verksamhetens medvetenhet om och förbättrande arbete med servicekvalitet. 

Undersökningen kan ha en bieffekt av förbättrad servicekvalitet i det direkta mötet med 

kund, vilket är varför gästerna bedöms kunna få en positiv påverkan av undersökningen. 

Det är inte sannolikt att undersökningen försämrar servicekvaliteten för gästerna, varför 

gästerna bedöms få en mycket liten negativ påverkan av undersökningen.  

 

Undersökningsledaren, i rollen som extern konsult till verksamheten, uppskattas 

påverkas direkt av undersökningen. Påverkan uppskattas komma ur ett närmare och 

annorlunda samarbete än vad som sker i undersökningsledarens externa konsultarbete till 

verksamheten. Detta närmare och annorlunda samarbete kan ha en mycket stor positiv 

påverkan på undersökningsledaren, då det kan ge hen en mycket större förståelse för 

verksamhetens skeenden. Den positiva påverkan kan även komma ur undersökningens 

presentation av konkreta förbättringsförslag vilket skulle kunna ge positiva effekter på 

undersökningsledarens externa konsultarbete till verksamheten. Det närmare och 

annorlunda samarbetet med verksamheten kan ha en negativ påverkan på 
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undersökningsledaren i rollen som extern konsult till verksamheten. Detta då känsliga 

frågor eller känslig information i verksamheten kan upplevas behandlas på ett mindre 

tillfredsställande sätt och därav skapa misstro mot undersökningsledaren som individ.  

 

Liknande verksamheter uppskattas påverkas direkt i mycket liten grad. Detta då 

undersökningen inte jämför med någon annan verksamhet och heller inte inkluderar data 

från någon annan verksamhet än den undersökta. Dock kan liknande verksamheter ha en 

mycket stor positiv påverkan av undersökningen, då resultatet kan vara generaliserbart för 

liknande verksamheter och därav även kan vara relevant för förbättringsarbeten hos dem. 

Undersökningen bedöms ha en mycket liten möjlig negativ påverkan på liknande 

verksamheter, då den eventuella känsliga information som behandlas i undersökningen är 

inom den undersökta verksamheten och därför inte är relevant för andra verksamheter. 

 

3.4.2. Objektivitet 

Att undersökningsledaren även är aktivt involverad i verksamhetens arbete som 

extern konsult är ett problem med studiens objektivitet. För att möta problemet har studien 

utgått ifrån den data som samlades in i förstudien där totalt 50 svarande i verksamheten 

definierade de problemområden som upplevdes. Vidare har undersökningsledaren inte själv 

varit intervjuperson för att undvika att dennes åsikter väger tyngre i sammanfattningar av 

materialet. De delar som utgått ifrån undersökningsledarens egna observationer, ex kartan 

över arbetslagens kvalitetsträningsprocess (rubrik 4.2.1.6), har fått godkännande av minst 

två på ledningsnivå och två på anställdnivå. Trots de åtgärder som vidtagits går det inte att 

anta att undersökningen är helt objektiv. För fortsatta studier inom verksamheten eller 

jämförande studier med undersökningens resultat bör resultatet beaktas med viss 

försiktighet. 

 

3.4.3. Anonymitet 

Trots att intervjupersonernas anonymitet har förmedlats tydligt i samtliga intervjuer 

är det inte säkert att intervjupersonerna litar fullt ut på det. Att undersökningsledaren är 

delaktig i verksamheten utanför undersökningen kan göra att intervjuade upplever en större 

eller mindre trygghet kring sin anonymitet beroende på individens tankar om och/eller 
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relation till undersökningsledaren. Det kan betyda att de intervjuade berättar mer av eller 

mindre av känslig information. 
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4. Resultat  

4.1 Enkel förklaring av resultatredovisningen 

Resultatet är uppställt utifrån frågeställningarna. Kursiv text under rubriker är syftet 

med den datainsamlingspunkten. Ledningen inkluderar inte högsta ledningen. När det står 

kvantifierande uttryck som samtliga, en majoritet, några så syftar det till de tillfrågades 

intervjusvar.  

Utförligare förklaring av resultatredovisningen presenteras i avsnitt 3.2.4. och 3.2.5.  

 

4.2 Hur definieras och säkerställs hög servicekvalitet i verksamheten?  

4.2.1 Processkartläggning av serviceprocessen idag 

Syfte: Hur ser serviceprocessen ut? Vilka delar är värdeskapande och vilka delar är 

eventuellt inte värdeskapande? 

Endast ledningen tillfrågad. 

 

Tabell 6.  

Intervjusvar för ”Processkartläggning av serviceprocessen idag” 

Ledning 

-! 4.2.1.1. När börjar och slutar företaget ta ansvar för gästens upplevelse? Dvs när 

kan ni rimligt påverka gästens upplevelse? 

Börjar: 3 av 5 menar att ansvaret börjar vid en första kontakt långt innan kvällen, 

via exempelvis reklam, för att skapa intresse för verksamheten. 2 menar att ansvaret börjar 

när gästen ser verksamheten.  

Slutar: Samtliga 5 menar att ansvaret slutar när gästen lämnar verksamheten. 1 

förklarar att ansvaret är tills gästen inte längre syns och 1 menar att det är tills 

verksamheten stänger. 1 tänker att ansvaret skulle kunna utvidgas efteråt och föreslår som 

exempel att servera kaffe på vägen ut. 

-! 4.2.1.2. Vad skulle du säga är den största faktorn för hur gästens upplevelse blir? 

2 av 5 menar att det är personalens bemötande. 1 menar att det beror på om 

helheten sitter ihop, att alla delar är som minst bra. 1 menar att det beror på gästens egna 

förväntningar. 1 syftar på musiken då den ”bidrar till så mycket glädje”. 

-! 4.2.1.3. Vad skulle du säga är andra viktiga faktorer för gästens upplevelse? 
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4 av 5 tar upp musik som en viktig faktor, 2 förklarar vidare att ”rätt” musik ger 

känslan av att vara på ”rätt” ställe. 1 menar personalens bemötande. 1 menar att det finns 

något för alla. 

-! 4.2.1.4. Vad skulle du säga är oviktiga faktorer för gästens upplevelse? 

Samtliga 5 menar att ingenting är oviktigt. 2 menar att arbetet som gästen inte ser 

är viktigt men det märks inte för gästen. 

 
Not: Egen tabell 
 
4.2.1.5. Sammanfattning av ”Processkartläggning av serviceprocessen idag” 

Ledningen är i 3 av 4 frågor överens i majoritet och i 1,5 av 4 frågor helt överens 

(0,5 kommer ur delfråga 4.2.1.1.). Enligt ledningen börjar serviceprocessen i en första 

kontakt med verksamheten via exempelvis reklam och den slutar när gästen lämnar 

verksamheten. Den viktigaste faktorn för en gästs upplevelse har ledningen inget enat svar 

på, däremot tas musik upp i majoritet som en viktig faktor för upplevelsen. Ledningen är 

helt överens om att ingenting i serviceprocessen är oviktigt. Se serviceprocessen i figur 2 

nedan. I processkartan är de enligt ledningen viktigaste delarna markerade med svart 

streckad ram. 
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Figur 2. Processkarta över serviceprocessen i verksamheten med de enligt 

ledningen viktigaste stegen markerade med svart streckad ram. Egen figur. 

 

4.2.2 Vad är servicekvalitet 

Syfte: Hur ser ledning, anställda och gäster på vad som är servicekvalitet? Skiljer 

sig svaren mellan de olika grupperna? 

Ledning, anställda och gäster tillfrågade.  

 

Tabell 7.  

Intervjusvar för "Vad är servicekvalitet" 

Ledning Anställda Gäster 

-! 4.2.2.1. Vad tänker du är hög kvalitet på service? 

2 av 5 menar att 

det är att få mer än 

”man” väntat sig. 1 

menar att det är att gå 

hem med ett leende, att 

personalen varit hjälpsam 

i alla lägen. 1 menar att 

det är när alla delar är 

bra. 1 menar att det 

handlar om att företaget 

håller det som utlovats i 

olika former. 

5 av 6 menar att 

känslan av att bli sedd 

och välkomnad av 

personalen är hög 

kvalitet på service. 1 

menar att det är när det 

är att få lite mer än man 

väntat sig. 

7 av 10 tar upp att de blir 

sedda av personalen och personalens 

bemötande överlag. 4 av 10 menar 

att det handlar om att deras behov 

möts och att det som de söker finns 

tillgängligt när det behövs. 

-! 4.2.2.2. Vad tänker du är låg kvalitet på service? 

3 av 5 tar upp 

personalens beteende, 2 

exemplifierar med 

nedsättande uttryck om 

gäster bland personalen 

eller oengagerad 

Samtliga 6 

menar att låg kvalitet 

ligger i personalens 

mindre bra bemötande, 

att inte bli 

uppmärksammad, att 

5 av 10 tar upp att inte bli 

uppmärksammade av personalen, 1 

förtydligar att det kan skapa en 

känsla av att personalen inte bryr 

sig. 2 menar att låg kvalitet är när 

det upplevs som att verksamheten 
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personal. 1 menar att det 

är när för mycket fokus 

finns på verksamhetens 

framsida, då en icke 

fungerande baksida stör 

gästerna även om de 

kanske inte ens vet om 

det. 1 menar att det är när 

gästen inte får det den 

väntat sig. 

inte bli sedd som 

individ. 

styrs enbart av ekonomiska mål och 

gästernas upplevelse blir sekundär. 2 

menar att det är när verksamhetens 

processer inte fungerar, det blir 

onödiga stopp, missförstånd 

och/eller det tar för lång tid. 2 menar 

att det är när det upplevs som 

tidsbrist bland personalen, 1 

förtydligar att det kan bli av för 

mycket folk. 

-! 4.2.2.3. Hur märker du om det är hög eller låg servicekvalitet? 

3 av 5 tar upp 

första bemötandet som 

avgörande, 1 förklarar 

det som ”blir du 

uppmärksammad på en 

gång?”. 3 menar att det 

märks i en känsla, en 

stämning, i 

verksamheten. 1 menar 

att det sitter i inredning 

och renlighet. 

Samtliga 6 

menar att det märks i 

en känsla när du 

kommer in, ser 

personalen dig, 

kommer de ha tid för 

dig? 3 menar att det 

syns på andra gäster 

som blir en reflektion 

av personalen. 

5 av 10 tar upp personalens 

bemötande som avgörande. 1 av 

dem menar att det märks i om 

personalen tar sig tid, 1 annan av 

dem menar att det märks om hen blir 

sedd och 1 av dem menar att det 

märks om personalen är 

välkomnande eller likgiltiga till hen 

som gäst. 3 av 10 tar upp att det 

märks på om personalen verkar 

trivas och vill vara där, 1 av dem 

förtydligar att det känns på en 

stämning i verksamheten. 1 tar upp 

att det känns på om verksamheten 

vill göra ”lite extra” och att det då 

sprider sig även till personalen. 1 

menar att det märks på om 

personalen är sammansvetsad och 

kommunicerar samma saker till hen. 

-! 4.2.2.4. Tror du att uppfattningen skiljer sig mellan ledning, anställda och gäster? 
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Samtliga 5 svarar 

ja. 4 menar att ledningen 

skiljer sig och 2 

exemplifierar genom att 

ledningen har ett större 

perspektiv, 1 genom att 

högsta ledningen bara 

vill ha högsta kvalitet 

och 1 genom att högsta 

ledningen är starkt 

ekonomiskt styrd. 1 

menar att de anställda 

upplever sig ge högre 

kvalitet i service än vad 

som upplevs av gäster 

och ledning. 

4 av 6 svarar ja 

och menar att 

ledningen skiljer sig 

från de andra genom att 

de sätter standarden. 2 

svarar nej och menar 

att det är liknande 

uppfattning men att det 

inte alltid följs. 

Samtliga 10 svarar ja. 3 av 

10 menar att ledningen ofta kan ha 

en viss uppfattning om kvalitet men 

att den inte förmedlas tydligt nog till 

personalen, vilket 3 andra förklarar 

genom att de anställda inte alltid 

förstår vad som är viktigt för den 

övergripande kvaliteten. 3 menar att 

det är de anställda som ser och 

förstår hur verksamheten faktiskt 

fungerar, 2 andra menar att det är de 

anställda och gästerna som förstår 

det. 2 menar att gästerna inte förstår 

helheten och att de därför kan ställa 

orimliga krav på kvalitet. 1 menar 

att gäster och ledning har ungefär 

samma bild. 1 menar att de anställda 

och ledningen borde ha samma bild, 

och att många verksamheter hade 

tjänat på att ha det så. 

-! 4.2.2.5. Gör det någon skillnad? (att olika arbetsgrupper har olika uppfattning) 

4 av 5 svarar ja. 3 

menar att det är viktigt 

att alla delar samma syn 

på kvalitet för att utföra 

ett högkvalitativt arbete, 

1 förklarar att det blir 

skillnader i kvalitet 

annars. 1 menar att det är 

viktigt med olikheter då 

likartat tänk inte 

Ej tillfrågade Ej tillfrågade 
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utvecklar. 1 svarar att 

den inte vet. 

Not: Egen tabell 
 

4.3.2.6. Sammanfattning av ”Vad är servicekvalitet” 

En stor majoritet av de anställda och en majoritet av gästerna tar upp att bli sedd och 

välkomnad av personalen som definitionen på hög servicekvalitet. Några i ledningen menar 

att det är att få mer än ”man” väntat sig, vilket även en anställd anser. Flera av gästerna 

menar att det handlar om att deras behov möts och att det som de söker finns tillgängligt 

när de behöver det. Vad som definierar låg kvalitet på service är samtliga anställda, en 

majoritet av ledningen och hälften av gästerna överens om att det kommer ur personalens 

bemötande och uppförande mot gästerna och sinsemellan. Några i ledningen exemplifierar 

dåligt beteende sinsemellan varandra i personalen som nedsättande uttryck om gästerna. 

Några av gästerna menar att låg servicekvalitet är när det upplevs som att deras upplevelse 

styrs främst av ekonomiska mål från verksamheten. Några av gästerna menar att det är när 

processer inte fungerar korrekt så det blir missförstånd och tar extra tid. Några av gästerna 

menar att det är när det upplevs som tidsbrist och stress bland personalen.  

Samtliga i ledningen, samtliga gäster och en majoritet av de anställda menar att 

uppfattningen om vad som är servicekvalitet skiljer sig mellan ledning, anställda och gäster. 

Flera av gästerna beskriver övergripande att ledningen har ett större, visionärt tänk som 

kanske inte alltid förmedlas ner till de anställda och gästerna, att de anställda har en mer 

faktisk bild av hur verksamheten ser hur men att de ibland inte ser den kvalitativa helheten i 

verksamheten och att gästerna upplever kvaliteten som den är men ibland har för höga krav 

gentemot alla bakomliggande processer. Några anställda menar att uppfattningen om 

kvalitet inte skiljer sig men att uppfattningen inte alltid följs. En stor majoritet av ledningen 

menar att det gör skillnad att de olika grupperna har olika uppfattningar om vad som är 

kvalitet. Flera i ledningen förtydligar att det är viktigt att alla har samma syn på kvalitet för 

att det ska bli ett högkvalitativt arbete.  
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4.2.3 Hur uppnås servicekvalitet 

Syfte: Vilka faktorer är viktigast? Hur kvalitetssäkras de? Hur förmedlas det till 

personalen? 

Endast ledningen tillfrågad. 

 

Tabell 8.  

Intervjusvar för "Hur uppnås servicekvalitet" 

Ledning 

-! 4.2.3.1. Hur når ni till servicekvaliteten? 

Samtliga 5 har olika svar. 1 menar att det är genom att arbeta som ett lag mot ett 

gemensamt mål. 1 menar att all personal är väl förberedda och informerade inför varje 

kväll. 1 menar att det är via god stämning bland personalen och chefer som är rutinerade 

och kunniga inom arbetsområdena. 1 menar att det är genom att arbeta med 

helhetsintrycket. 1 menar att det är genom att behandla alla gäster lika, men menar 

samtidigt att hen inte uppfattar att det är så idag utan att istället de som ser ut att ha bättre 

ekonomiska förutsättningar får bättre service. 

-! 4.2.3.2. Finns förutsättningarna för det idag? 

3 av 5 svarar ja. 2 av de 3 menar att det är bra men finns många 

förbättringsområden och 1 av dem förklarar att hen tror högsta ledningen tycker 

verksamheten är bättre än vad den är. 2 svarar ja och nej. 1 av dem förtydligar att högsta 

ledningen inte förmedlar särskilt väl vad de vill men att det finns väldigt kompetent 

personal. 1 menar att det finns förutsättningar i köket men inte i resterande verksamheten. 

-! 4.2.3.3. Vem/vilka är viktigast för att alla tillsammans ska nå hög servicekvalitet? 

2 av 5 menar att driftansvariga har störst påverkan, 1 förklarar att de har överblick 

på helheten och kan assistera där det behövs. 2 menar att de anställda som träffar gästerna 

är viktigast, 1 förtydligar att det är de som mest aktivt kan påverka gästernas upplevelse. 1 

menar att högsta ledningen är viktigast då deras beteende speglas i personalen, 1 annan 

menar att högsta ledningen går bort då de sällan är på plats. 
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-! 4.2.3.4. Hur förmedlas ledningens syn på servicekvalitet till personalen idag?  

3 av 5 tar upp introduktionsdagarna i början av säsongen. 2 av dem menar att det 

efter introduktionsdagarna blir väldigt lite förmedlat, 1 berättar vidare att det skulle kunna 

vara mer fokus under resterande säsongen. 1 menar att det inte kommer från högsta 

ledningen utan mer från mellanchefer, hen saknar det och menar att det borde komma 

högre ifrån. 1 menar att högsta ledningen vill förmedla att ”alla är lika värda” men att hen 

inte tror på det, istället menar hen att ”pengar går först” i högsta ledningens beteende. 

-! 4.2.3.5. Räcker det som görs idag? 

3 av 5 svarar ja. 2 av dem förtydligar att det räcker för att klara sig men att det med 

enkla medel skulle gå att göra stora förbättringar. 1 menar att det idag utförs ett 

högkvalitativt arbete. 1 tycker inte att det som görs idag räcker. 1 svarar att den inte vet. 

Not: Egen tabell 
 

4.2.3.6 Sammanfattning av ”Hur uppnås servicekvalitet” 

För att tydliggöra ledningens syn på hur verksamheten uppnår servicekvalitet har 

svaren illustrerats i ett fiskbensdiagram, se figur 3. Parenteser är antal svar med den åsikten, 

kursiv text är vidareutvecklade svar av svaret ovanför. 
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Figur 3 - Fiskbensdiagram över ledningens syn på hur servicekvalitet uppnås. Egen 

figur. 

 

4.2. Hur kan Herzberg’s two factor theory of workplace motivation appliceras för 

arbetsmotivationen i verksamheten?  

4.2.1. Hur motiverar verksamheten sina anställda att arbeta högkvalitativt 

Syfte: Hur motiverad är individerna i verksamheten idag? Vilka behov behöver 

tillfredsställas för att uppnå och/eller behålla motivationen?  

Ledning och anställda tillfrågade. Fråga 4.2.1.3 och 4.2.1.4. är uppdelad då frågan 

ställdes annorlunda till de olika grupperna. 

 

Tabell 9.  

Intervjusvar för "Hur motiverar verksamheten sina anställda att arbeta 

högkvalitativt?" 

Ledning Anställda 

-! 4.2.1.1. Upplever du dig generellt motiverad att göra mer än du måste för gästerna?  

Samtliga 5 svarar ja. 1 förklarar att 

hen älskar sitt jobb och då gör hen det. 1 

annan förklarar att hen vill göra sitt bästa för 

att det ska sprida sig vidare till kollegor.  

Samtliga 6 svarar ja. Samtliga 

menar att det är del av deras personlighet 

och pekar på delar som yrkesstolthet, 

högpresterande personlighet och att det 

kommer vara så så länge denne gillar sitt 

jobb. 

-! 4.2.1.2. Tycker du att ledningen motiverar de anställda till att gå extra steg för 

gästen? I så fall hur? 

4 av 5 svarar ja. 2 av dem förtydligar 

att det är motiverande att det erbjuds 

möjligheter att klättra i verksamheten. 1 

annan av dem menar att det är motiverande att 

det erbjuds relativt stort eget ansvar. 1 menar 

att det är motiverande att det kommer 

feedback, hen förklarar att feedbacken 

5 av 6 svarar nej, vidare berättar 2 

av dem att motivationen idag enbart 

kommer från dem själva. 1 menar att 

dennes extra steg uppmärksammas av 

ledningen. 
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kommer mest i efterhand. 1 svarar nej.  

-! 4.2.1.3. Vad hade gett dig ett större 

driv till att motivera de anställda till 

att arbeta med hög kvalitet? 

-! 4.2.1.3. Vad hade gjort dig mer 

motiverad att jobba med hög 

kvalitet? 

Samtliga 5 svarar olika. 1 menar att 

det är svårt att nå ut till alla när samtliga 

sällan ses ihop. Hen förklarar att några 

utspridda teambuilding dagar hade kunnat 

göra mycket och menar att det inte hade 

behövt bli särskilt kostsamt. 1 menar att det 

saknas klarhet i vad högsta ledningen har för 

mål. 1 menar att det krävs att andra göra mer, 

med start från ledningen ner till anställda. 1 

menar att hen vill bli sedd för det hen gör 

extra, få provision. Hen förklarar att vissa 

skapar problem som andra får lösa. 1 menar 

att det är när personalen tar åt sig av den 

feedback som ges. 

3 av 6 menar att kvalitet skulle 

kunna uppmärksammas mer. 1 menar att 

den skulle vilja få något för det, nämner 

som exempel uppskattning eller ekonomi. 

1 uttrycker sig som så motiverad denne 

kan bli. 1 svarar att den inte vet. 

-! 4.2.1.4. Vad gör dig inte alls driven att 

motivera de anställda till att arbeta 

med hög kvalitet? 

-! 4.2.1.4. Vad gör dig inte alls 

motiverad att jobba med hög 

kvalitet? 

3 av 5 tar upp om de anställda har ett 

dåligt bemötade till det, 2 förtydligar att det är 

om den anställda inte visar tecken på att ta åt 

sig av feedback. 1 menar att hen inte tror att 

hen i slutändan kommer få ett tack för det 

arbete hen gör. Hen förtydligar att hen 

upplever att verksamheten har värderingen att 

”ingen är oersättlig”. 1 menar att det är om 

någon inte vill arbeta högkvalitativt utan en 

bra anledning eller om någon sprider negativa 

3 av 6 svarar när det är stressigt 

eller saknas tid. 3 menar att det kommer 

ur otrevliga eller kvalitetsmässigt 

ointresserade kunder. 2 menar att det 

kommer från ledningen och nämner dålig 

attityd eller frånvaro på kontakt som 

exempel på anledningar.  
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känslor. 

-! 4.2.1.5. Finns det något som företaget gör idag som påverkar hur du motiveras att 

arbeta med hög kvalitet, positivt eller negativt? 

Samtliga 5 ger olika svar. 1 menar att 

verksamheten arbetar aktivt mot efterfrågan 

vilket gör att ändringar från högsta ledningen 

ibland kommer väldigt sent, vilket hen 

upplever som frustrerande. 1 menar att den 

externa konsult som håller i 

serviceföreläsningen under 

introduktionsdagarna varit med i flera år så de 

som arbetat längre ”kan” materialet. 1 menar 

att det är omotiverande att arbeta när delar av 

verksamheten inte stängs när det är lite folk. 1 

menar att det är motiverande att ha 

möjligheten att klättra i verksamheten. 1 

menar att hen motiveras av att 

sammanhållningen bland personalen är viktig 

för verksamheten och att det gör skillnad. 

Samtliga 6 har olika svar. 1 menar 

att uppmärksammandet är positivt. 1 

menar att företaget vill framstå som 

exklusivt och professionellt och upplever 

att denne därför vill leva upp till det. 1 

menar att företaget vill att personalen har 

goda relationer med kunder och att denne 

därför kan lägga mer tid på varje gäst, 

trots tidspress. 1 menar att verksamheten 

inte värdesätter denne, att verksamheten 

står för att ”alla är ersättbara”. 1 svarar 

nej. 1 svarar att den inte vet. 

Not: Egen tabell 
 

4.2.1.6. Arbetslagens kvalitetsträningsprocess 

Varje säsong har verksamheten en kvalitetsträningsprocess med de anställda, i syfte 

att öka kvalitet och utveckla arbetslaget. Kvalitetsträningsprocessen är skapad genom 

observation av undersökningsledaren och har senare blivit godkänd i intervjuer av två 

randomiserat utvalda på ledningsnivå och två randomiserat utvalda på anställd-nivå. Se 

figur 4. 
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Figur 4. Arbetslagens kvalitetsträningsprocess i verksamheten. Egen figur. 

 

4.2.1.7. Sammanfattning av ”Hur motiverar verksamheten sina anställda att arbeta 

högkvalitativt” 

Både ledning och anställda är helt överens om att de generellt upplever sig 

motiverade att arbeta högkvalitativt. Högkvalitativt innebär här att överträffa gästens 

förväntningar. Några förklarar motivationen som en del av deras personlighet och några 

menar att det kommer ur en yrkesstolthet. Ledningen är i stor majoritet överens om att även 

verksamheten motiverar dem att arbeta högkvalitativt. De anställda är tvärtom i stor 

majoritet överens om att verksamheten inte motiverar dem att arbeta högkvalitativt. 

Ledningen exemplifierar vad som hade motiverat dem mer men de har inga gemensamma 

svar. Bland de anställda menar hälften att deras motivation skulle höjas av att kvalitativt 

arbete uppmärksammades mer. En majoritet av ledningen och hälften av de anställda menar 

att ointresserad attityd hos de som mottar hög kvalitet och/eller återkoppling om det är det 

som demotiverar dem mest till att arbeta med hög kvalitet. Hälften av de anställda menar 

också att brist på tid eller stress är demotiverande för att arbeta högkvalitativt. Se figur 5. 
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Figur 5. Träddiagram över vad som motiverar personalen i verksamheten utifrån 

Herzberg’s teori. Egen figur. 

 

4.3 Hur påverkar grupputveckling och ledarskap verksamhetens arbete med hög 

servicekvalitet? 

4.3.1. Hur ser arbetslaget på sig själva idag utifrån hur väl de presterar 

servicekvalitet 

Syfte: Hur utvecklad är arbetsgruppen utifrån gruppdynamiska processer. Hur 

skattar arbetsgruppen sig själva? 

Ledning och anställda tillfrågade i samtliga frågor. Gäster tillfrågade i fråga 4.3.1.1. 

och 4.3.1.2.. 

 

Tabell 10.  

Intervjusvar för "Hur ser arbetslaget på sig själva utifrån hur väl de presterar 

servicekvalitet" 

Ledning Anställda Gäster 

-! 4.3.1.1. Hur tycker du generellt att kvaliteten är idag i det arbete som utförs, i 

procent där 0% = obefintlig och 100% = mycket hög 

Omfång: 45-85% 

Medelvärde: 69% 

Median: 75% 

Omfång: 55-80% 

Medelvärde: 70% 

Median: 72,5% 

      Omfång: 45-80% 

      Medelvärde: 61,5% 

      Median: 60% 
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-! 4.3.1.2. Varför den procentsatsen? 

3 av 5 tycker verksamheten 

generellt gör ett bra jobb, men att 

det finns mycket att utveckla. 1 av 

dem förtydligar att personalen 

alltid gör det bra utifrån 

situationen och att högsta 

ledningen ibland bara ”glider 

runt”. 1 annan av dem förklarar att 

jämförs en full nattklubb med 

antal personal blir det väldigt lite 

tid över för varje gäst. 1 sista 

menar att det har sjunkit lite på 

senare år och att det finns 

kapacitet att nå mycket högre och 

exemplifierar med kunnigare 

mellanchefer och mer kompetens. 

2 menar att verksamheten idag gör 

ett högkvalitativt arbete. 1 

utvecklar att det betyget kommer 

från gäster hela tiden. 1 beskriver 

att det ibland kan bli väldigt glest 

på ett stort ställe när högsta 

ledningen vill ha hela 

verksamheten öppen, vilket hen 

menar sänker betyget. 

5 av 6 menar att 

verksamheten är bra men 

att det finns mycket kvar 

att utveckla. 3 menar att 

personalen är okej men 

inte imponerande. 1 

menar positivt att det 

finns ett stort utbud av 

nöjesupplevelser och 1 

uttrycker att det finns en 

bra teamkänsla. 

3 av 10 tar upp att det 

finns för lite tid för dem 

som enskild gäst. 3 

menar att det finns allt 

som behövs men inte 

mer, 1 förtydligar att det 

alldeles för sällan är 

något extra. 1 menar att 

det är är för lång väntetid. 

1 menar att maten höjer 

betyget. 1 menar att det 

är trevlig personal. 1 

menar att det finns något 

för alla med de olika 

dansgolven. 

 

Ledning Anställda 

-! 4.3.1.3. Vad tänker du är det viktigaste som höjer procenten? 

2 av 5 menar att det är personalen. 2 

menar att det finns en helhet, något för alla. 1 

av dem menar att verksamhetens restaurant 

5 av 6 nämner personalen och 

menar bl a att det finns bra energi, snabb 

service och att personalen försöker göra 
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höjer betyget. 1 svarar att den inte vet.  ett bra jobb. 1 menar att det är att allt 

fungerar, allt som kan förväntas finnas 

finns. 

-! 4.3.1.4. Vad tänker du är det viktigaste som sänker procenten? 

2 av 5 tar upp högsta ledningen, 1 

förtydligar att det ibland finns problematik i 

attityder och 1 annan menar att det ibland 

finns en vilja att ha för mycket öppet när det 

inte är tillräckligt med folk. 1 pekar på låg 

kompetens bland personalen. 1 menar att det 

är svårt att träffa alla gäster med bra service 

och ser ett problem i att vissa får bättre 

service än andra. 1 menar att det beror på att 

alla i verksamheten tillsammans kan utvecklas 

än mer. 

4 av 6 menar att det inte finns 

tillräckligt med tid till varje gäst för att 

utföra ett mer kvalitativt arbete, 1 av dem 

menar att det även är kvalitetsbrist i 

personalen. 1 svarar att den upplever 

känslan av att det handlar mer om att tjäna 

pengar än om högkvalitativ service från 

företagets sida. 1 menar att det saknas 

gemensamma värderingar om hur man 

jobbar bland personalen. 

Not: Egen tabell 
 

4.3.1.5. Sammanfattning av ”Hur ser arbetslaget på sig själva idag utifrån hur väl de 

presterar servicekvalitet?” 

I skattningen av verksamhetens servicekvalitet är ledning, anställda och gäster 

relativt lika i svar, med en något lägre skattning bland gästerna. Se figur 6. 
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Figur 6. Stapeldiagram över ledningens, anställdas och gästernas skattning av 

servicekvaliteten i verksamheten. Egen figur.  

 

Av de tillfrågade är en majoritet av både anställda och ledning överens om att 

verksamheten generellt utför ett kvalitativt arbete, men menar också att det finns mycket 

kvar att förbättra. Några av gästerna beskriver att allting som behövs finns men inte mer. 

En majoritet av de anställda tar upp personalstyrkan som en förbättringspunkt och menar att 

personalstyrkan är okej men inte imponerande. Samtidigt menar nästan samtliga anställda 

att personalen är det som höjer verksamhetens betyg mest. Ledningen nämner inga 

gemensamma förbättringsområden i sina svar. Likt de anställda menar några i ledningen att 

personalen är det som höjer verksamhetens betyg mest, medan några i ledningen menar att 

det är närvaron av en helhet, något för alla, som höjer det. Av de anställda är en majoritet 

överens om att det viktigaste som sänker verksamhetens betyg är bristen på tid för varje 

gäst, vilket även några av gästerna tar upp. Ledningen är delad i sina svar om vad som 

sänker betyget, några tar upp attityd hos högsta ledningen som en brist.  

 

4.3.2 Ledarskapets betydelse för servicekvalitet 

Syfte: Hur påverkar ledarskapet servicekvaliteten idag? Skiljer sig uppfattningen 

mellan ledning och anställda? 
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Ledning och anställda tillfrågade. 

 

Tabell 11.  

Intervjusvar för "Ledarskapets betydelse för servicekvalitet" 

Ledning Anställda 

-! 4.3.2.1. Hur upplever du att ledare och/eller chefer påverkar de anställda att arbeta 

med hög kvalitet? 

2 av 5 menar att det finns vissa chefer 

som är trevliga och driver på personalen 

vilket påverkar arbetet positivt och att det 

finns andra som de upplever är ointresserade 

av personalen. 1 menar att det är genom att ge 

de anställda frihet under ansvar att styra över 

vissa delar av verksamheten. 1 menar att det 

är genom att förmedla vidare feedback från 

gäster. Hen menar även att högsta ledningen 

inte alls är inblandade i att påverka de 

anställda till högkvalitativt arbete. 1 menar att 

den i rollen som ledare blir ett föredöme och 

därigenom sätter nivå på arbetsmoral.  

5 av 6 svarar att de inte upplever 

någon kvalitetsmässig påverkan alls från 

ledare/chefer, 2 förklarar att drivet 

kommer från dem själva. 1 nämner 

kvalitetsdelen av säsongsintroduktionen 

som den enda gången denne påverkats. 1 

menar att den upplever det som väldigt 

viktigt hur anställda beter sig mot kunder. 
 

-! 4.3.2.2. Upplever du att det finns områden där ledarskapet är särskilt starkt i 

verksamheten? Vilka? 

2 av 5 svarar ja. Båda menar att högsta 

ledningen kan ha en starkt positivt pushande 

effekt på personalen, 1 av dem menar dock att 

det sker för sällan. Båda menar även att 

högsta ledningens inblandning i verksamheten 

gör att de sena beslut som tas (för att möta 

efterfrågan) ofta är av hög kvalitet. 2 svarar 

nej. 1 menar att den gillar att verksamheten 

håller flera välordnade personalfester. 

2 av 6 tar upp att vissa ledare är 

med och hjälper till ”på golvet” som 

starkt ledarskap. 2 svarar att de inte vet. 1 

menar att vissa ledare har väldigt 

uppmuntrande attityd. 1 menar att 

ledningen är bra på att tänka ekonomiskt 

och att det förmedlas till personalen. 
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-! 4.3.2.3. Upplever du att det finns områden där ledarskapet kan förbättras? Vilka? 

3 av 5 pekar på kommunikationen 

inom verksamheten. 1 av dem förklarar att det 

kan bli stor separation mellan högsta ledning 

och anställda på vad hen anser är ett 

ogynnsamt sätt. 1 annan av dem förklarar att 

hen önskar ha högsta ledningen mer 

närvarande i verksamheten. 1 sista av dem 

förklarar att informationen ibland kommer 

väldigt sent. 2 tar upp attityd som 

förbättringsområde. 1 av dem förklarar att det 

ibland kan komma vad hen anser är onödiga 

kommentarer. 1 annan av dem menar att 

högsta ledningen är misstänksam och vaksam 

mot personalen. 

2 av 6 tar upp avsaknaden av 

feedback som förbättringsområde. 1 

menar att ledare behövs synas mer för 

personalen. 1 menar att vissa ledare eller 

indirekta ledare ibland påverkar anställda 

starkt med dåligt humör. 1 menar att den 

inte förstår syftet med allt den gör, vart är 

företaget på väg? 1 svarar att den inte vet. 

Not: Egen tabell 
 

4.3.2.4 Sammanfattning av ”Ledarskapets betydelse för servicekvalitet” 

Ledningen har delade svar på hur ledare påverkar de anställda att arbeta 

högkvalitativt. 2 av 5 i ledningen har gemensamma svar och de menar att det finns vissa 

ledare som är trevliga och driver på personalen och de menar även att andra ledare inte 

visar något intresse för personalen. Bland de anställda menar en stor majoritet att de inte 

upplever någon kvalitetsmässig påverkan från ledare. Några anställda förtydligar att drivet 

kommer från dem själva. Några i ledningen menar att högsta ledningen kan ha en starkt 

positivt pushande effekt på personalen, en av dem menar dock att det sker för sällan. Andra 

i ledningen menar att verksamheten inte har något i sitt ledarskap som utmärker sig. En 

majoritet av de anställda tar upp starka delar i ledarskapet och menar på delar som att vissa 

ledare/chefer hjälper till ”på golvet”, att vissa ledare har väldigt uppmuntrande attityd och 

att ledningen har ett ekonomiskt tänk som förmedlas till personalen. En majoritet av 

ledningen menar att kommunikationen i verksamheten är ett förbättringsområde. Några i 

ledningen menar att det finns förbättringsområden i attityden i ledarskapet. Några anställda 
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tar upp avsaknaden av återkoppling som ett förbättringsområde för ledarskapet. Förutom 

det har de anställda inga gemensamma svar på förbättringsområden i ledarskapet.  
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5. Analys och diskussion 

5.1 Hur definieras och säkerställs hög servicekvalitet i verksamheten? 

5.1.1. Definiering av hög servicekvalitet i verksamheten 

Bergman och Klefsjö (2012, s.23-24) skriver att kvalitet kan definieras i processer 

som dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och 

förväntningar. Kvalitet likställs här med servicekvalitet. Använder vi Bergman och Klefsjös 

beskrivning på servicekvalitet som något som utgår från kundens upplevelse, kan vi även 

likställa servicekvalitet med Kanomodellens syn på kundtillfredsställelse;  med 

nödvändiga, förväntade och attraktiva egenskaper. Enligt Bergman och Klefsjö är det tre 

huvudområden som behövs identifieras för att förstå och arbeta med hög servicekvalitet; 

vad är processen, vad är kundernas behov och hur överträffas kundernas behov. Slår vi 

samman Bergman och Klefsjös tre huvudområden med Kanomodellens tre kategorier av 

egenskaper kan servicekvalitet definieras i fyra punkter: 

1.! Identifiera serviceprocessen 

2.! Identifiera nödvändiga egenskaper 

3.! Identifiera kundernas behov (förväntade egenskaper) 

4.! Identifiera överträffandet av kundernas behov (attraktiva egenskaper) 

 

Serviceprocessen är i verksamhetens fall den nöjesupplevelse som gästerna får i 

verksamheten. Utförandet av serviceprocessen är vad som definierar servicekvalitet i 

verksamheten. I intervjuer berättar ledningen att processen startar vid en första kontakt med 

en gäst via exempelvis reklam och slut när gästen lämnar verksamheten.  

De nödvändiga egenskaperna kan definieras som motsatsen till de faktorer som 

skapar en upplevelse av låg kvalitet. I undersökningen menar nästan samtliga internt 

intervjuade och hälften externt intervjuade att personalens mindre bra bemötande och/eller 

beteende sig sinsemellan är det som gör att de upplever låg servicekvalitet. Några av de 

externt intervjuade menar även att upplevelsen av låg servicekvalitet kommer ur vad de 

beskriver som en känsla av att nöjesupplevelsen är främst styrd av ekonomiska mål snarare 

än fokuserad på gästen. Några externt intervjuade beskriver även märkbara stopp eller fel i 

serviceprocessen som en faktor för låg servicekvalitet.  
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Kundernas behov är de grundläggande faktorerna som krävs för att gästen ska 

uppleva sig nöjd med upplevelsen. Detta definieras i Kanomodellen som de förväntade 

faktorerna för kundnöjdhet (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 322). De grundläggande 

faktorerna definieras av en stor majoritet intervjuade i undersökningen som att bli bemött 

och sedd av personalen.  

Överträffandet av kundernas behov handlar om de outtalade och attraktiva 

egenskaper som upplevelsen har. Detta definieras i Kanomodellen som de attraktiva 

faktorerna för kundnöjdhet (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 322). Överträffandet av 

kundernas behov är i en stor majoritet av intervjuer i undersökningen baserat i vad som 

beskrivs som känslan att bli uppmärksammad och välkomnad som individ av personalen. 

Vissa menar även att gästens behov undersöks vid tillfället och tillfredsställs i rätt tid.  

 

5.1.2. Att säkerställa hög servicekvalitet i verksamheten 

Hög och låg servicekvalitet i verksamheten är i undersökningen starkt kopplad till 

personalens bemötande till varje enskild gäst. Detta gäller särskilt bland de anställda och 

gästerna. Ledningen är i sina svar överens om att personalen är det som gör att 

verksamheten når hög servicekvalitet, men de specificerar inte ett gemensamt hur. Samtliga 

intervjuade menar att uppfattningen om vad som är hög servicekvalitet skiljer sig mellan 

ledning, anställda och gäster. Det stämmer dock inte med vad undersökningen visat, där en 

stor majoritet av svaren centrerats runt personalens bemötande. Det kan innebära att det 

finns brister i kommunikationen inom verksamheten och ut externt till gäster. 

Kommunikation presenteras även som ett förbättringsområde inom verksamheten i 

undersökningens förstudie (Princis, 2017). Det kan innebära att innehållet i verksamhetens 

mål inte är helt gemensamt för ledning och anställda (Heide, Johansson, & Simonsson, 

2013). Det kan även innebära att verksamheten idag har förutsättningar för ett lyckat 

servicekvalitetsarbete genom gemensamma mål men att målen inte är tydligt förmedlade 

(Bergman, 2015). Det stämmer överens med att samtliga i ledningen i intervjuer menar att 

verksamheten har förutsättningar för att lyckas med hög servicekvalitet. Ledningen menar 

även att ingenting är oviktigt och att det är viktigt att alla har samma syn på vad som är 

servicekvalitet. Ledningens åsikt stämmer dock inte överens med undersökningens resultat, 

vilket kan styrka att verksamhetens mål inte är tydligt förmedlade. 
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5.2 Hur kan Herzberg’s two factor theory of workplace motivation appliceras för 

arbetsmotivationen i verksamheten? 

5.2.1. Motivationen i verksamheten vid undersökningstillfället 

De två seten faktorer i Herzbergs two-factor theory of workplace motivation, 

hädanefter benämnd Herzbergs teori, har visat sig vara relevanta även i säsongsbaserade 

arbetsplatser (Utley, Westbrook, & Turner, 1997; Lundberg, Gudmundson, & Andersson, 

2009; Fabjan, Lovec, & Čivre, 2013). Vidare forskning har visat att de växande faktorerna 

(ex bekräftelse, ansvar) har en stor påverkan på arbetsmotivation medan de basala 

faktorerna (ex lön) inte har visat sig ha en avgörande roll (Fabjan et al., 2013). I 

undersökningen har samtliga i ledningen och anställda svarat att de generellt upplever sig 

motiverade att arbeta högkvalitativt. Det kan tyda på att det finns en hög grad av de 

växande faktorerna i verksamheten. Det stämmer överens med att ledningen i stor majoritet 

menar att verksamheten motiverar dem till högkvalitativt arbete. Samtidigt menar de 

anställda i stor majoritet tvärtom att verksamheten inte motiverar dem till högkvalitativt 

arbete. Det kan innebära att A: ledningen och anställda får olika förutsättningar för 

motivation på arbetsplatsen, eller B: ledningen och anställda motiveras av olika saker och 

vid undersökningens tidpunkt var bara ledningens behov tillfredsställda.  

Motivation sett ur ett perspektiv av gruppdynamiska processer så kan skillnaden 

bero på de olika arbetsgruppernas utveckling. I verksamheten har ledningen en mycket 

lägre arbetskraftsomsättning än de anställda (Princis, 2017), vilket innebär att ledningen 

som arbetsgrupp har haft längre tid på sig att utvecklas. Det kan innebära att ledningen har 

tagit sig längre i sin grupputveckling, vilket skapar motivation (Jansson & Ljung, 2014, ss. 

198-204). De anställds arbetsgrupp förändras i mycket högre grad vilket kan göra att de till 

varje säsong behöver backa bakåt i sin utveckling som grupp. Att de anställda upplever sig 

vara självmotiverade och att verksamheten inte påverkar deras motivation kan tyda på 

FIROs fas 1 där behovet är att få betyda något och vara del av gruppen (Ljungblom, 2011). 

Gruppen blir i det här fallet de anställda separerade från ledningen och/eller verksamheten 

som stort. Det kan även tyda på FIROs fas 2 där behovet är att få räcka till och visa upp sin 

kompetens.  
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5.2.2. Herzbergs two-factor theory of workplace motivation applicerad i 

verksamheten. 

För att arbeta med motivation menar Herzbergs teori att verksamheten ska arbeta 

med de växande faktorerna (Fabjan et al., 2013). Detta kan vara särskilt relevant för 

verksamheten då de växande faktorerna visat sig vara högre värderade i säsongsbetonade 

arbetsplatser gentemot andra typer av arbetsplatser. Hälften av de anställda svarar i 

intervjuer att deras motivation skulle höjas av att kvalitativt arbete uppmärksammades mer. 

Det stämmer överens med att återkoppling på det vi gör som människor har visat sig vara 

en av de mest grundläggande delarna för vår motivation (Lundin & Wolmesjö, 2010).  

I intervjuer tar samtliga i ledningen och samtliga anställda upp olika faktorer som 

påverkar dem positivt eller negativt att arbeta med hög kvalitet. Gemensamt för alla svar är 

att de behandlar Herzbergs växande faktorer. Vidare svarar en majoritet av ledningen och 

hälften av de anställda att det som demotiverar dem mest att arbeta högkvalitativt eller ge 

återkoppling kring kvalitet är en ointresserad attityd hos mottagaren. Hälften av de 

anställda menar att brist på tid och/eller stress är det som demotiverar dem mest till att 

arbeta med hög kvalitet. Att de flesta svar behandlar Herzbergs växande faktorer stämmer 

överens med Fabjan et al. (2013) teori att de växande faktorerna är av särskilt stor relevans 

i säsongsbetonade arbetsplatser. Eftersom de basala behoven inte nämns i stor omfattning 

kan det tolkas att verksamheten idag inte bör prioritera att utveckla de basala behoven för 

att höja personalstyrkans motivation. Vidare kan det kan tolkas som att personalstyrkan 

önskar att verksamheten arbetade mer med Herzbergs växande faktorer och att det arbetetet 

hade höjt personalstyrkans motivation. De anställda uttrycker i intervju att deras upplevda 

egenmotivation är en del av deras personlighet och/eller bottnad i yrkesstolthet. Därav kan 

växande faktorer som ansvar och bekräftelse vara av särskilt stor vikt för personalstyrkan i 

verksamheten. Studier har visat att det skiljer sig mellan lokal- och säsongsinvånare i hur 

stor vikt Herzbergs två set faktorer har för motivationen (Lundberg, Gudmundson, & 

Andersson, 2009; Ball, 1989). Detta visade sig i en undersökning i verksamheten inte 

stämma (Princis, 2017) och kan därför antas vara irrelevant för verksamheten. 

I personalstyrkans kvalitetsträningsprocess ligger mycket fokus vid start och slut av 

säsongen, mindre fokus under säsongen och ingenting innan eller efter säsonger. Under 
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säsongen förväntas personalen egenutvecklas. I en förstudie menar 60% av personalen att 

de utvecklas okej eller mindre i verksamheten (Princis, 2017). Det kan tyda på att den av 

verksamheten förväntade egenutvecklingen bland personalen inte fungerar. Det stärks i en 

ledningsintervju som uttrycker att verksamheten skulle kunna nå ut med dess 

kvalitetsarbete till personalen om kvalitetsträningsprocessen spreds ut mer under säsongen.  

 

 5.3 Hur påverkar grupputveckling och ledarskap verksamhetens arbete med hög 

servicekvalitet?  

5.3.1. Skattning av verksamhetens servicekvalitet idag 

I undersökningens skattning av verksamhetens nivå av servicekvalitet har ledningen 

och de anställda liknande svar på ca 70% av 100% som maximalt. En majoritet av de 

anställda och ledningen förklarar att arbetet generellt är kvalitativt och att det finns mycket 

att förbättra. Gästerna skattar verksamheten något lägre och svarar ca 60%. Några av 

gästerna menar att deras behov uppfylls men överträffas inte. Ledningens, de anställdas och 

gästernas svar kan tolkas vara lika i innebörd – att verksamheten arbetar med 

servicekvalitet men inte med hög servicekvalitet. Liknande svar från ledning, anställda och 

gäster kan tyda på att verksamheten har en god uppfattning om kvaliteten i dess arbete. En 

god uppfattning om den faktiska kvaliteten i sitt arbete är en förutsättning för att aktivt 

kunna arbeta med hög kvalitet (Modig & Åhlström, 2011).  

En majoritet av de anställda menar att personalstyrkan är kvalitativ men inte mer. 

Samtidigt anser en stor majoritet av de anställda att det är personalen som höjer 

verksamhetens nivå av servicekvalitet mest. Även delar av ledningen anser att personalen 

höjer verksamhetens nivå av servicekvalitet mest. Andra delar av ledningen menar att det är 

närvaron av en helhet som höjer verksamhetens nivå av servicekvalitet mest. Vidare menar 

en majoritet av anställda och delar av gästerna att bristen på tid för gästen som individ är 

det som sänker verksamhetens nivå av servicekvalitet mest. Det kan tolkas som att A: 

personalen är verksamhetens viktigaste resurs, B: kvaliteten i personalen prioriteras inte 

av verksamheten, C: kvantiteten i personalen är för låg för att nå hög kvalitet, och D: 

verksamheten kan nå högre resultat i sin servicekvalitet genom att prioritera utveckling av 

personalen. 
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5.3.2. Ledarskapets och grupputvecklingens betydelse för servicekvaliteten i 

verksamheten. 

I skattningen av verksamhetens nivå av kvalitet finns det i de tre intervjugrupperna 

en genomsnittlig spridning mellan högsta och lägsta svar på ca 35 procentenheter. Det kan 

tyda på stor variation i verksamhetens arbete. För att arbeta med kontinuerlig hög kvalitet 

krävs att oönskad variation elimineras (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 223-226). Genom att 

arbeta med gemensamma och tydliga mål går det att minska skillnader i individers resultat i 

verksamheten (Bergman, 2015). Dessa gemensamma och tydliga mål utgår alltid ifrån 

ledarskapet och är beroende av ett aktivt ledarskap för att fungera (Jacobsen & Thorsvik, 

2013). 

Delar av ledningen menar att högsta ledningen kan ha en starkt motiverande effekt 

på personalen men att det sker för sällan. Andra i ledningen och en stor majoritet av de 

anställda menar att vissa ledare har en god attityd och driver arbetet framåt men att andra 

ledare saknar intresse för personalen. Ett engagerat, trovärdigt och kommunikativt skickligt 

ledarskap är grundstommen till att motivera personalen och få ett högkvalitativt arbete att 

fungera (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 50). En majoritet av ledningen lyfter i 

undersökningen kommunikationen inom verksamheten som ett förbättringsområde. En 

majoritet av de anställda menar att kommunikation används för lite. Kommunikationen i 

verksamheten presenteras även som ett förbättringsområde i förstudien till undersökningen 

där 52% av 50 internt intervjuade uttrycker att ledningen inte tydligt förmedlar vad de anser 

är ett kvalitativt arbete (se Bilaga B). Det kan därför tolkas som att verksamheten har stora 

förbättringsmöjligheter i dess interna kommunikation. Systematiska och anpassade sätt att 

kommunicera är framgångsrika metoder för ledarskapet att lyckas i sin kommunikation 

(Gjerde, 2010).  

En stor majoritet av de anställda menar att de inte upplever någon kvalitetsmässig 

påverkan från ledare. Att de anställda upplever sig inte påverkas av sina ledare kan tolkas 

som att de är i Wheelans grupputvecklingsfas 1 där de söker efter en tydlig ledare. Det kan 

även tolkas som att de har frågor i Wheelans grupputvecklingsfas 2 med opposition. Vidare 

kan de anställdas upplevda opåverkan av ledare bottna i en vilja att vara självständig. Det 

kan tyda på behoven i FIROs steg 2; att få räcka till och få visa upp sin kompetens 

(Ljungblom, 2011). För att möta de anställda i Wheelans fas 1-2 och FIROs steg 2 bör 
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ledarskapet nyttja dels att gå före och visa vägen (Wheelans fas 1) och dels att släppa fram 

individerna i gruppen (Wheelans fas 2 och FIROs steg 2) (Jansson & Ljung, 2014).  

 

5.4 Vilka problem och möjligheter uppstår på grund av att verksamheten är 

säsongsbetonad?  

Säsongsbetonade branscher stöter ofta på problem i form av hög 

arbetskraftsomsättning, vilket visat sig vara sant även för verksamheten. I förstudien till 

undersökningen svarade 58% av personalstyrkan att de gjorde sin första säsong med 

verksamheten (se Bilaga B). I samma förstudie menar 67% av personalen att de kan tänka 

sig göra fler säsonger med verksamheten och 25% svarar kanske. Det kan betyda att 

personalstyrkan kommer fortsätta förändras kraftigt mellan säsonger.  

Verksamheten är beroende av vintersäsongen för att vara aktiv. Det skapar en 

instabilitet över året och under säsongen för efterfrågan och intäkter vilket tvingar 

verksamheten att frekvent anpassa sin personal mot efterfrågan. Frekvent anpassning av 

personal mot efterfrågan anses vara ett ohälsosamt sätt att arbeta för verksamheter, 

anställda och samhället som stort (Kelliher, 1989; Krakover, 2000).  

Säsongsbetonade verksamheter har vanligtvis sin personal sammansatt i en mindre 

kärngrupp med heltidsanställda och en större yttre grupp med tim- och extraanställda (Shaw 

& Williams, 1994). Detta är sant för verksamheten där endast 14% av personalstyrkan är 

heltidsanställda. Av de heltidsanställda svarar 100% att de kan tänka sig göra fler säsonger 

med verksamheten (Princis, 2017). Det kan skapa möjligheter för verksamheten att 

långsiktigt utveckla personalen i dess kärngrupp.  

Det över året och säsongen varierande behovet för arbete kan dock göra 

verksamheten oattraktiv som arbetsplats för många anställda (Pizam, 1982). 86% av 

personalstyrkan består av den yttre gruppen, tim- och extraanställda, där 36% menar nej 

eller kanske om de kan tänka sig göra fler säsonger med verksamheten (se Bilaga B). Det 

kan skapa problem för ett arbete med hög kvalitet då individer och arbetsgrupper behöver 

tränas på nytt varje säsong. Verksamheten bör därför beakta utvecklingen av den yttre 

gruppen i form av A: arbeta med att få fler att stanna fler säsonger och/eller B: fokusera 

sin kvalitetsträning till de som väljer att stanna. För att arbeta med A: arbeta med att få fler 

att stanna fler säsonger kan verksamheten nyttja forskningsresultat som menar att den yttre 
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gruppen i större grad drivs av Herzbergs växande faktorer och av att träffa nya människor 

(Lundberg et al., 2009). Vidare kan verksamheten arbeta med ett större fokus på 

grupputveckling vid varje säsongs start och/eller under säsongens gång. Det styrks av några 

bland ledning och anställa som menar i intervjuer att de skulle utvecklas mer av fler 

utvecklingsdagar.  

 

5.5 Finns det kvalitetsverktyg som är särskilt lämpade, eller inte tillämpbara, i en 

säsongsbetonad bransch?  

Då de säsongsbetonade branscherna handlar om turism och därigenom arbete med 

människor är de kvalitetsverktyg som behandlar kvalitativ data generellt mer lämpade. Det 

inkluderar exempelvis de sju ledningsverktygen som är framtagna för att behandla 

ostrukturerad verbal data (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 485-501).  

Som nämnt ovan dras den säsongsbetonade branschen med en problematik som kan 

försvåra arbetet med kvalitet. Lean tar upp långsiktiga lösningar som en förutsättning för 

högkvalitativt arbete (Modig & Åhlström, 2011), något som blir problematiskt i styrning av 

personalstyrkor med hög arbetskraftsomsättning. På samma sätt blir det problematiskt att 

arbeta med ständiga förbättringar av personalen, särskilt för den yttre gruppen med tim- och 

extraanställda som visat sig ha en en högre arbetskraftsomsättning än kärngruppen med 

heltidsanställda.  

Då säsongsanställda visat sig motiveras mer av växande faktorer som ansvar 

(Fabjan et al., 2013)  kan hörnstensmodellens skapa förutsättningar för delaktighet vara av 

stor vikt för säsongsbaserade verksamheter. Detta kan vara särskilt viktigt för att motivera 

den yttre gruppen av anställda att stanna kvar fler säsonger. Därmed kan säsongsbaserade 

verksamheter även minska den generellt sett höga arbetskraftsomsättningen som 

säsongsbaserade arbetsplatser dras med. 

Den höga arbetskraftsomsättningen gör även att ny personal behöver tränas ofta. För 

att arbeta med kvalitet krävs en medvetenhet om den process som utförs. Därför är 

processkartläggning ett verktyg som kan vara särskilt lämpat för säsongsbetonade 

branscher. En tydligt definierad processkarta kan underlätta inlärningen av arbetsuppgifter 

hos nyanställda och tydliggöra verksamhetens holistiska arbete med kvalitet (Bergman & 

Klefsjö, 2012, ss. 456-466). Detta kan bli särskilt relevant för den undersökta verksamheten 
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då kommunikation berättats om som ett problem. Effektiva inlärningsprocesser kräver en 

noggrann kommunikationsplan och tydlighet (Bergman, 2015). Där kan processkartor 

fungera som ett stöd. Via en processkartläggning visar verksamheten även ett engagemang 

för att arbeta med processer, en av grunderna för hörnstensmodellens syn på offensiv 

kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012). 
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6. Slutsatser 

6.1. Återkommande teman 

Det blir tydligt i analysen av verksamheten att det mest återkommande temat för 

vad som är servicekvalitet är personalens bemötande. Både kundernas behov och 

överträffandet av behoven handlar om personalens bemötande, med skillnaden att 

överträffandet av behoven handlar om ett personligt bemötande. Vidare har det visat sig att 

Herzberg’s teoris växande faktorer är av hög relevans i verksamheten. Tidigare forskning i 

säsongsbetonade arbetsplatser har visat att Herzberg’s teoris basala faktorer inte är lika 

relevanta (Lundberg, Gudmundson, & Andersson, 2009; Fabjan, Lovec, & Čivre, 2013), 

vilket stämmer överens med undersökningens resultat i verksamheten.  

Samtliga undersökta (ledning, anställda och gäster) i stort överens om den kvalitet 

som verksamheten utför idag – arbetet anses kvalitativt men inte högkvalitativt. Brist på tid 

för varje gäst är en av de faktorer som tas upp för att arbetet inte ska räcka till, vilket 

återigen för oss in på vikten av verksamhetens personal för dess kvalité. VD (Princis, 2017) 

och ledningen har uttryckt i intervjuer att personalen är deras viktigaste resurs. Delar av 

ledningen anser även att verksamheten motiverar personalen att arbeta högkvalitativt. 

Samtidigt menar en stor majoritet av de anställda att verksamheten inte motiverar dem att 

arbeta högkvalitativt.  

Det leder oss vidare till nästa återkommande tema: En problematik i verksamhetens 

interna kommunikation. Problematiken kan tolkas bottna i en brist på tydlighet kring 

verksamhetens mål och syn på kvalitativt arbete. 52% av personalen uttrycker att ledningen 

inte tydligt förmedlar vad de anser är ett kvalitativt arbete (se Bilaga B). Delar av ledning 

och anställda uttrycker i intervjuer att det som demotiverar dem mest till att arbeta 

högkvalitativt är när de delar återkoppling om hög kvalitet och det inte tas emot ordentligt 

av den andra parten. Det kan tyda på att det kan saknas vetskap för hur man förmedlar 

återkoppling.  
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6.2. Att säkerställa hög servicekvalitet inom säsongsproblematiken 

Undersökningen pekar på dessa punkter för att säkerställa hög servicekvalitet i 

verksamheten: 

•! Verksamheten anses idag av ledning, anställda och gäster utföra ett 

kvalitativt arbete. För att arbeta med högre kvalitet behöver verksamheten 

motivera de anställda till att arbeta högkvalitativt, då de anställda idag inte 

upplever den påverkan. Undersökningen har visat att de anställda söker 

återkoppling om sitt arbete från ledare och verksamheten som stort, vilket 

skapar motivation.  

•! Verksamheten behöver definiera sin syn på servicekvalitet och förmedla den 

till personalen, då hälften av personalstyrkan uttrycker att det idag är 

otydligt förmedlat. Detta kan enligt undersökningen ske både i starten av 

säsongen och följas upp kontinuerligt under säsongen.  

•! Arbeta med Herzbergs växande faktorer som ansvar och bekräftelse till 

personalen för att säkerställa deras motivation till att arbeta högkvalitativt. 

Det kan ske genom att skapa större förutsättningar för delaktighet hos 

personalen, och särskilt hos den yttre gruppen anställda (tim- och 

extraanställda). 

•! Arbetet som görs idag med Herzbergs basala faktorer som lön och 

arbetsmiljö räcker och ytterligare arbete här kommer inte höja personalens 

motivation.  
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7. Reflektion 

7.1. Intervjugrupper 

Arbetet med tre intervjugrupper med varierande antal intervjuer, längd på intervjuer 

och antal frågor i intervjuerna tror jag har varit en framgångsnyckel i undersökningen. Se 

figur 7. Detta då de frågor som kan ha hjälp av mer kvantitativ data, ex skattningen av 

verksamheten, får ett bredare statistiskt material och andra frågor av mer kvalitativ karaktär 

besvaras av mindre data. Den här typen av arbetssätt upplever jag kan effektivisera en 

undersökning som annars gärna tagit mångt mycket mer tid och resurser.  

 
Figur 7. Paretodiagram över antal svarande per intervjugrupp. Egen figur. 

 

7.2. Stängda frågor i intervjuer 

I förstudien till undersökningen undersöktes verksamhetens och dess 

förbättringsmöjligheter i grova drag. Det skapade ett dataunderlag som tydliggjorde 

särskilda förbättringsmöjligheter. Dessa förbättringsmöjligheter blev sedan grunden till 

undersökningen, från datainsamlingsområden till struktur och intervjufrågor. Därav valdes 

att nyttja stängda intervjufrågor, för att djupare undersöka de redan framkomna 

förbättringsområdena snarare än att eventuellt hitta fler förbättringsområden.  

Stängda frågor kan dock ha uteslutit viktig information från undersökningen. 

Stängda frågor riktar även informationen som kommer från de intervjuade i hög grad. Detta 

är särskilt ett problem för undersökningen då undersökningsledaren är aktivt involverad i 
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verksamheten som extern konsult vilket problematiserar undersökningens objektivitet. En 

öppen frågeställning kan ha minskat påverkan från undersökningsledaren. En öppen 

frågeställning kan också innebära att de undersökta uttrycker sig ärligare om det tillfrågade 

ämnet (Berg, 2015). 

 

7.3. Undersökningens resultat 

De resultat som har framkommit ur undersökningen är riktade specifikt utifrån den 

undersökta verksamheten. Dock hänger resultatet samman med flera teorier om 

säsongsbetonade arbetsplatser vilket kan betyda att det är tillämpbart i andra, liknande 

verksamheter.  

Undersökningen har visat sig stämma överens med mycket av den tidigare 

forskning som använts inom säsongsbetonade undersökningar. En skillnad var att denna 

undersökningen inte såg någon markant skillnad på lokal- och säsongsinvånare. Detta 

beskrevs som vanligt förekommande av Ball (1989) och Lundberg, Gudmundson och 

Andersson (2009). 

 

7.4. Förslag på fortsatt forskning/arbete 

Vidare forskning ser jag särskilt stora möjligheter i säsongsbetonad branscher inom 

organisationskultur och change manangement. Fortsatt forskning kan ske inom: 

•! Går det enklare att förändra företagetskulturen i säsongsbetonade 

arbetsplatser, då ofta stora delar av arbetslaget byts ut till varje säsong?  

•! Hur bygger säsongsbetonade arbetsplatser hållbara rekryterings- och 

inlärningsprocesser för att säkerställa långvariga arbetslag? 

•! Hur utvecklar verksamheter effektivt sina arbetslag mellan säsonger?  
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Bilaga A – Intervjufrågor 

 

Innehållsförteckning 

Ledningsintervjuer     2 

Anställdintervjuer     4 

Gästintervjuer     5 

 

Förklaring 

Ledningsintervjuer 

Ca 30 min. Ledningsnivå, dock inte högsta ledningen. 

 

Anställdintervjuer 

Ca 15 min. Anställda. Representanter från olika delar av verksamheten. 

 

Gästintervjuer 

Ca 5 min. Gäster i nyktert tillstånd. 

 

 

Intervjuernas syfte 

•! Att skapa en förståelse för vad som anses vara servicekvalitet!
•! Hur det ser ut idag med servicekvalitet!
•! Ledarskapets påverkan på servicekvalitet och motivationen till det!
•! Vad som motiverar och demotiverar anställda och ledningen till hög servicekvalitet !
•! Se skillnader/likheter mellan olika grupper av anställda i verksamheten och även 

mot gäster.!
 

 !
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Kvalitativa intervjuer (ledningen) 

Processkartläggning av serviceprocessen idag? 

- När börjar och slutar företaget ta ansvar för gästens upplevelse? Dvs när kan ni rimligt 

påverka gästens upplevelse?�

- Vad skulle du säga är den största faktorn för hur gästens upplevelse blir?�

- Vad skulle du säga är andra viktiga faktorer för gästens upplevelse? 

- Vad skulle du säga är oviktiga faktorer för gästens upplevelse? 

 

Vad är servicekvalitet? För ledningen, för de anställda och för gäster. 

- Vad tänker du är hög kvalitet på service?�

- Vad tänker du är låg kvalitet på service?�

- Hur märker du om det är hög eller låg servicekvalitet? 

- Tror du att uppfattningen skiljer sig mellan ledningen, anställda och gästerna? 

 

Hur uppnås servicekvaliteten? (utgångspunkt i svaren från fråga 2) 

- Hur når ni till servicekvaliteten? 

- Finns förutsättningarna för det idag? 

- Vem/vilka är viktigast för att alla tillsammans ska nå hög servicekvalitet? 

- Hur förmedlas ledningens syn på servicekvalitet till personalen idag? �

- Räcker det som görs idag?  

 

Hur ser arbetslaget på sig själva idag utifrån hur väl de presterar servicekvalitet?�

- Hur tycker du generellt att kvaliteten är idag i det arbete som utförs, i Procent där 0% = 

helt värdelöst / 100% = absolut världsklass?  

- Varför den procentsatsen? 

- Vad tänker du är det viktigaste som höjer procenten? 

- Vad tänker du är det viktigaste som sänker procenten? 

 

Hur motiverar verksamheten sina anställda att arbeta högkvalitativt? 

- Upplever du dig generellt motiverad att göra mer än du måste för gästerna?  

- Tycker du att ledningen motiverar de anställda till att gå extra steg för gästen? I så fall 
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hur? 

- Vad hade gett dig ett större driv till att motivera de anställda till att arbeta med hög 

kvalitet? 

- Vad gör dig inte alls driven att motivera de anställda till att arbeta med hög kvalitet? 

- Finns det något som företaget gör idag som påverkar hur du motiveras att arbeta med hög 

kvalitet, positivt eller negativt? 

 

Ledarskapets betydelse för servicekvalitet 

- Hur upplever du att du som ledare och/eller chef påverkar de anställda att arbeta med hög 

kvalitet? 

- Upplever du att det finns områden där ledarskapet är särskilt starkt i verksamheten? 

Vilka? 

- Upplever du att det finns områden där ledarskapet kan förbättras? Vilka? 
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Kvantitativa intervjuer (anställda) 

… 

 

Vad är servicekvalitet? För företaget, för de anställda och för gäster. 

- Vad tänker du är hög kvalitet på service?�

- Vad tänker du är låg kvalitet på service?�

- Hur märker du om det är hög eller låg servicekvalitet?�

- Tror du att uppfattningen skiljer sig mellan ledningen, anställda och gästerna? 

 

... 

 

Hur ser arbetslaget på sig själva idag utifrån hur väl de presterar servicekvalitet. 

- Hur tycker du generellt att kvaliteten är idag i det arbete som utförs, i Procent där 0% = 

helt värdelöst / 100% = absolut världsklass?  

- Varför den procentsatsen? 

- Vad tänker du är det viktigaste som höjer procenten?�

- Vad tänker du är det viktigaste som sänker procenten?�

 

Hur motiverar verksamheten sina anställda att arbeta högkvalitativt? 

- Upplever du dig generellt motiverad att göra mer än du måste för gästen? �

- Tycker du att ledningen motiverar dig till att gå extra steg för gästen? I så fall hur? 

- Vad hade gjort dig mer motiverad att jobba med hög kvalitet? 

- Vad gör dig inte alls motiverad att jobba med hög kvalitet? 

- Finns det något som ledningen gör idag som påverkar din motivation att arbeta med hög 

kvalitet, positivt eller negativt? 

 

Ledarskapets betydelse för servicekvalitet 

- Hur upplever du att ledare/chefer påverkar dig att arbeta med hög kvalitet? 

- Upplever du att det finns områden där ledarskapet är särskilt starkt i verksamheten? 

Vilka? 

- Upplever du att det finns områden där ledarskapet kan förbättras? Vilka? 
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Gästintervjuer 

…�

 

Vad är servicekvalitet? För företaget, för de anställda och för gäster. 

- Vad tänker du är hög kvalitet på service?�

- Vad tänker du är låg kvalitet på service?�

- Hur märker du om det är hög eller låg servicekvalitet? 

- Hur tycker du generellt att kvaliteten är idag i det arbete som utförs i verksamheten, i 

Procent där 0% = helt värdelöst / 100% = absolut världsklass? 

- Tror du att uppfattningen skiljer sig mellan ledningen, anställda och gästerna? 

 

... 

 

…�

 

…�

 

… 

 

+
+
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Bilaga B – Förstudiens enkätsvar 

Svar från personalenkät (50 svarande)  

Här presenteras först samtliga enkätsvar och sedan medelvärdet för samtliga enkätsvar 

baserat på svaret i frågan Är du uppvuxen i länet?. Det är så att det lättare går att se och 

analysera skillnader för lokal- och säsongsinvånare. Frågorna är omformulerade av 

anonymitetsskäl där verksamhetens namn, orten och länet den är verksam i bytts ut till 

verksamheten, orten och länet. 

 

Samtliga enkätsvar 

Här under presenteras samtliga enkätsvar sammanfattade i lämpligt diagram till vänster och 

data till vänster. Data är uppdelad i svarsalternativ – antal svar – procent av totalen. 

 

!

!

1!

2F3!

4F5!

6+!

!

!

Heltidsanställd!

Timanställd!

Extraanställd!

!

!

!

Ja!

Nej!

!

28!

12!

6!

2!

!

!

6!

28!

14!

!

!

!

16!

32!

!

58,3%!

25%!

12,5%!

4.2%!

!

!

12,5%!

58,3%!

29,2%!

!

!

!

33,3%!

66,7%!

!

länet!
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!
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8%!
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!
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0%!
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!

!

!
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!

Inte!alls:!1!
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!

Inte!alls:!1!

2!

3!

4!
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!
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10!

6!

!

!
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24%!
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Vad tycker du om att Bygget/Verandan som arbetsplats är 

i!verksamheten!

Vad!tycker!du!om!att!verksamheten!är!säsongsbaserad?!
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!

!

Inte!alls:!1!

2!

3!

4!

Mkt!väl:!5!

!

Ja!

Nej!

Vet!ej!

Other!

!

Ja!

Nej!

Kanske!

Other!

!

4!

4!

18!

18!

6!

!

40!

4!

2!

0!

!

32!

4!

12!

0!

!

8%!

8%!

36%!

36%!

12%!

!

87%!

8,7%!

4,3%!

0%!

!

66,7%!

8,3%!

25%!

0%!

!

Tabell&1.&Sammanställning!av!enkätsvar! ! ! !

! ! ! !

 

Medelvärde för samtliga enkätsvar baserat på frågan Är du uppvuxen i länet?  

Ja = uppvuxen i länet, Nej = uppvuxen på annan plats. 5 poäng är högst, 1 är lägst. 

 

Hur!trivs!du!i!orten?! Ja! Nej!

! 4,25! 4,00!

! ! !
Hur!motiverad!känner!du!dig!för!ditt!arbete?! Ja! Nej!

! 3,75! 4,18!

! ! !
Hur!tight!känner!du!dig!med!ditt!arbetslag?! Ja! Nej!

Hur väl tycker du att ledningen förmedlar vad de anser är ett bra 

Tycker du generellt att det jobb som du gör tillsammans 

med dina kollegor håller hög kvalitet? 

verksamheten!
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! 4,00! 4,18!

! ! !
Hur!mycket!upplever!du!att!du!utvecklas!i!verksamheten?! Ja! Nej!

! 2,63! 3,41!

! ! !
Hur!upplever!du!dina!arbetsförhållanden!! Ja! Nej!

! 3,38! 3,06!

! ! !

!

Vad!tycker!du!om!att!verksamheten!som!arbetsplats!är!

säsongsbaserad?!

Ja! Nej!

! 3,50! 4,29!

! ! !
Hur!väl!tycker!du!att!ledningen!förmedlar!vad!de!anser!är!ett!

bra!arbete!

Ja! Nej!

! 3,00! 3,53!

! ! !

Tycker!du!generellt!att!det!jobb!som!du!gör!tillsammans!med!

dina!kollegor!håller!hög!standard?!

Ja! Nej!

! 3,13! 4,41!

! ! !

Kan!du!tänka!dig!att!göra!fler!säsonger!med!verksamheten!i!

framtiden!

Ja! Nej!

! 3,13! 3,24!

! ! !

MEDELVÄRDE!TOTALT! Ja! Nej!

! 3,42! 3,81!

!
 

Tabell 2. Medelvärde av svar baserat på lokal- eller säsongsinvånare.  
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Bilaga C – Sammanslagna intervjuer 

Intervjusvaren presenteras här innan de sammanfattades av undersökningsledaren.  

 

Innehållsförteckning 

Ledning     1 

Anställda     12 

Gäster     19 

 

Ledning 

Totalt 6 kvalitativa intervjuer 

30 minuters intervju per person 

Högsta ledning, chefer, ledare 

Av anonymitetsskäl ligger de enskilda svaren för varje fråga i randomiserad ordning 

 

1.! Processkartläggning av serviceprocessen idag? 
- När börjar och slutar företaget ta ansvar för gästens upplevelse? Dvs när kan 
ni rimligt påverka gästens upplevelse? 
Från det att gästen ser verksamheten till det att gästen inte längre syns från 
verksamheten. 
 
Redan vid en första kontakt via reklam till när vi stänger. 
 
Redan innan gästen kommer så man får tagg till kvällen. När de lämnat och är i bra 
skick att ta sig hem. 
 
Vi börjar långt innan en kväll när vi ska ut med information och tagga till gästerna 
hela vägen fram tills kvällen händer. Även efteråt med avtackning av upplevelsen. 
För varje kväll gäller ansvaret från när de ställer sig i kö tills de lämnar. 
 
Börjar när de ser verksamheten, hur det ser ut med lampor, reklam etc. Slutar när 
vakten säger hej då. Skulle kunna hålla i längre, ex servera kaffe på vägen ut. Då tar 
man ansvar för gästen en bit hem. 
 
 
- Vad skulle du säga är den största faktorn för hur gästens upplevelse blir? 
Personalens bemötande 
 
Förväntningar från gästen, om det blir som man tänkt. Väldigt individuellt. Kan 
vara på stället i sig eller på sig själv. 
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Musiken, bidrar till så mycket glädje. 
 
Att helheten sitter ihop och är bra. Inte nödvändigtvis att varje del är bäst, men att 
alla delar är bra.  
 
Jämnt mellan inredning och personalen. Dömer först med öga och sedan med örat. 
 
- Vad skulle du säga är andra viktiga faktorer för gästens upplevelse? 
Känslan av ”rätt ställe” för att det är mycket folk. Bra stämning = folk är glada, 
taggad feststämning.  bra musik. Att det finns något för alla.  
 
Att det som gästen förväntar sig finns tillgängligt, ex ”rätt” musik, barer, ljus. 
 
Glad personal (kommer ur musiken). 
 
Välkända namn – artister. 
 
Bemötandet från personalen. 
 
- Vad skulle du säga är oviktiga faktorer för gästens upplevelse? 
Allt spelar roll. 
 
Nej, allt är viktigt.  
 
Allt är viktigt 
 
Svårt… Allt spelar väl in, men saker som att allt bakomjobb ska funka påverkar inte 
gästen direkt. 
 
Inga faktorer är oviktiga. Allting spelar roll för gästens upplevelse, från planerings- 
och bakomjobb till det som sker synligt i verksamheten till uppföljning efteråt. 
 

2.! Vad är servicekvalitet? För ledningen, för de anställda och för gäster. 
- Vad tänker du är hög kvalitet på service? 
När gästen får mer än den väntat sig, dvs när ledningen eller personalen gör det lilla 
extra. Riktigt hög kvalitet blir det om alla delar gör lite extra. 
 
När man får bättre service än man förväntat sig. Man har förväntningar av att 
ungefär såhär bör jag bli bemött. 
 
Företaget håller det de lovar i kontakten. Kunnig personal. Bra mat. 
 
När gästen kan gå hem med ett leende. Personalen kan svara på de frågor och 
situationen som uppstår. Alltid kunna hjälpa på bästa sätt. 
 
När alla delar i verksamheten är minst bra. Man behöver inte vara bäst överallt men 
minst bra på allt.�
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- Vad tänker du är låg kvalitet på service? 
Allt där de anställda inte anstränger sig.�
�

När gästen inte får det den väntat sig. 
 
Face-down-generationen (titta ner i telefonen). Skitsnacket om gästen bland 
personalen.  
 
Känner hur stämningen suger. Personalen blir inte glad av att du är där.  
 
När det finns för mycket fokus på de främsta delarna av verksamheten så att andra 
delar ”glöms bort” vilket stör gästens upplevelse även om de inte alltid är medvetna 
om det. 

 

- Hur märker du om det är hög eller låg servicekvalitet? 

På gästerna och stämningen i rummet. Första bemötandet gör hur man bedömer 

resten av kvällen.  

 

Dömer först med ögat, hur är styling, renlighet.  

 

Blir du uppmärksammad på en gång. 

 

Framförallt i bemötandet, men också i någon slags atmosfär som ligger i rummet. 

Blir jag sedd av personalen, verkar de bry sig om att ta hand om mig..  

 

Hög servicekvalitet är känslan av att allt verkar stämma överens, allt sitter ihop och 

känns som en helhet. Sitter det på något sätt inte ihop är det lägre kvalitet, och det 

gör mig även mer uppmärksam på om fler saker är mindre bra.  

 

- Tror du att uppfattningen skiljer sig mellan ledningen, anställda och 

gästerna? 

Ja absolut. Jag tror att ledningen har en bild av hur service ska se ut som kanske är 

lite skev då de inte är i service själva och förstår hela förloppet kväll till kväll. För 

gästerna är det nog väldigt olika beroende på tidigare erfarenheter av restauranger 

och förväntningar på verksamheten.  
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Ja. Den anställde tror att den ger bättre service än det faktiskt ger, mer än ledning 

och gäster då de anställda möter gästerna på ett helt annat sätt.  

 

Ja. Ledningen vill ha top notch. Personalen vill ha god stämning, alla mår bra och är 

glada. Gästerna vill bara ha en kul kväll, alla ska ha ”rätt tänk” så det speglas 

tillbaka på dem. 

 

Ja, men det borde den inte göra. Framförallt inte mellan ledning och anställda. Jag 

tror ledningen generellt har ett större perspektiv på allt än gäst och anställd, som 

däremot nog har någorlunda lika uppfattning. 

 

Ja. Ledningen är pengastyrd. Ex problemen med rabatter, personal tycker det är bra 

mot gästen men det tycker inte ledningen. För gästerna är också priset viktigt, är det 

för dyrt blir det sämre kvalitet. 

�

- Spelar det någon roll? 

Jo det är klart det är viktigt att alla har samma syn på kvalitet så att vi kan jobba 

som ett lag. Det blir roligast och bäst för alla, tror jag. 

 

Ja, om inte alla jobbar utifrån samma ramar kommer vi inte lyckas med ett 

högkvalitativt arbete. 

 

Ja, om det är så att den anställde upplever sig ge bättre service än vad som faktiskt 

är som blir det skillnader. 

 

Vet inte.  

 

Ja. Om alla tänker likadant kan det aldrig bli bättre. 
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3.! Hur uppnås servicekvaliteten? (utgångspunkt i svaren från fråga 2) 
- Hur når ni till servicekvaliteten? 
Genom att jobba som ett lag mot ett gemensamt mål 
 
Väl förberedda och informerade inför en kväll. Alla positioner vet vad de ska göra, 
kan göra det med ett leende. Ser man frågande ut är man inte så lycklig. 
 
God stämning bland personal, komplett personal. Rutinerade och kunniga chefer, 
ska ha jobbat själv med det område den chefar över. Stämningen bland personal.  
 
Genom att arbeta med helhetsintrycket. Det är helheten som gör produkten, vilket 
gör att man inte behöver vara bäst överallt men minst bra i allt man gör. 
 
Man säger ”alla gäster är lika värda”, ledningen trycker på det. Men jag tycker inte 
att det stämmer i praktiken. De som ser ut att ha mer pengar får bättre service, 
snabbare. Genererar mer pengar till företaget men kanske inte blir överlag bra 
service. Samtidigt är verksamheten rättvisare än många, men vi har nog en för bra 
syn på oss själva. 
 
 
- Finns förutsättningarna för det idag? 
Ja och nej. Det förmedlas väl inte superbra av ledningen vad de vill och samtidigt 
har vi väldigt kompetent personal som ska kunna leverera toppklass varje gång.  
 
Köket ja. Resterande inte särskilt hög kvalitet. 
 
Ja, vi ligger bra till men det är inte så bra som ledningen tycker att det är.  
 
Ja, utifrån där man är. Finns mycket förbättringsområden som märks. Man måste 
pusha för att saker ska bli gjort. 
 
Det tycker jag verkligen, och det tror jag de allra allra flesta upplever att de får 
förutsättningar för att lyckas med ett arbete av hög kvalitet. 
 
 
- Vem/vilka är viktigast för att alla tillsammans ska nå hög servicekvalitet? 
De som driftar varje kväll, att ha överblick på helheten och hjälpa de anställda där 
det behövs. 
 
Ledningen går bort, de är inte på plats. Alla som träffar gästerna, de anställda. 
Vakterna påverkar också mycket, många har förutfattade meningar om vakter så 
kanske är det extra viktigt att de är trevliga. 
 
Driftarna, för att de ska överblicka och flyta runt. Ska kunna svara på frågor från 
personal och gäst. 
 
Allra högst upp är viktigast, men alla spelar stor roll. Högsta ledningens beteende 
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speglas i personalen. 
 
De anställda som möter gästerna är viktigast, det är de som mest aktivt kan påverka 
gästernas upplevelse. 
 
 
- Hur förmedlas ledningens syn på servicekvalitet till personalen idag?  
Det kommer inte från högsta cheferna, mer från mellanchefer. Det ska komma 
högre ifrån. Saknas lite idag.  
 
De vill förmedla ”alla är lika värda” men innerst inne tror jag inte på dem. Det 
sipprar igenom att pengar går först genom ledningens beteende. 
 
Förmedlas hyfsat. Efter första veckorna på säsongen anses personalen va 
”färdiglärd”. Efter det skulle det kunnat vara mer fokus på service, 
konflikthantering, tips & tricks för hur man kan göra saker bättre. 
 
Introduktion i början på säsongen, sedan lite hipp som happ i förbifarten, typ.  
 
Via introduktionsdagar och föreläsningar om service i början på säsongen. Vi 
försöker även återkoppla under säsongen när vi får feedback från gäster. 
 
 
- Räcker det som görs idag?  
Vet inte. 
 
Nej, jag tycker inte det. 
 
Det räcker så de klarar sig. Finns mycket de kan göra bättre för att gäster och 
personal ska ha roligare, och att allt kan klaffa bättre. 
 
Vi får ofta höra om nya rekord och att det går superbra, så på så sätt ja. Samtidigt 
tror jag vi hade kunnat bli kontinuerligt mycket bättre rätt enkelt. 
 
Jag upplever att vi levererar ett högkvalitativt arbete, så ja.  
 
 

4.! Hur ser arbetslaget på sig själva idag utifrån hur väl de presterar servicekvalitet? 
- Hur tycker du generellt att kvaliteten är idag i det arbete som utförs, i 
Procent där 0% = helt värdelöst / 100% = absolut världsklass?  
80% 
 
85% 
 
75% 
 
40-50% som en helhet.  
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60% 
 
 
- Varför den procentsatsen? 
Alla är inte alltid on top. Personalen gör det alltid bra utifrån situationen. Ledningen 
kan ibland bara glida runt, inte alltid hjälpsamma. Dålig attityd bland ledningen 
ibland, personalen gör så gott de kan.  
 
Bättre än medel, men inte med mycket. Jämför man en full nattklubb med antal 
personal per gäst så får varje gäst väldigt lite tid. Det finns väldigt lite tid över för 
varje person. 
 
40-50% som en helhet. Det är bra. Har sjunkit lite grann på senare år. Det finns 
kapacitet att ta 70-80%. Kunnigare mellanchefer, mer kompetens. Även personal, 
men främst mellanchefer som kan dirigera ut och lära upp personal. 
 
Jag tycker ofta vi är väldigt bra, men ibland kan det bli glest på ett stort ställe när 
allt är öppet. Det sänker upplevelsen för både gäster och personal väldigt mycket.  
 
Självklart kan man alltid bli bättre, men jag tycker att vi gör ett väldigt 
högkvalitativt arbete idag. Det upplever jag att vi får tillbaka från gäster hela tiden. 
 
 
- Vad tänker du är det viktigaste som höjer procenten? 
Kvalificerad personal som trivs.  
 
Vet ej 
 
Personalen 
 
Maten absolut. Det finns bibblan ex, det finns något för alla. Olika rum.  
 
Helhetssynen, ingenting glöms bort. 
 
 
- Vad tänker du är det viktigaste som sänker procenten? 
Personalens okunnighet. Skulle kanske kunna behöva bygga om barer ex för att 
optimera för sälj.  
 
Så länge inte alla gäster går iväg och känner att servicen var bättre än förväntat så är 
den inte 100%, dit är det väldigt svårt att komma. Blir problematiskt för att vissa får 
bättre service än andra. 
 
Ledningens attityd 
 
Ibland en vilja hos ledningen att ha för mycket öppet för hur mycket folk det är.  
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Att vi kan utveckla många delar än mer, tillsammans. Exempelvis att bli bättre på 
att optimera verksamheterna mot efterfrågan. 
 
 

5.! Hur motiverar verksamheten  sina anställda att arbeta högkvalitativt? 
- Upplever du dig generellt motiverad att göra mer än du måste för gästerna?  
Ja 
 
Ja. 
 
Ja. Man vill alltid göra sitt bästa för att alla andra jag som jobbar med ska tycka att 
jag slackar. Så länge man gör sitt bästa så kommer det sprida sig till de andra. 
 
Ja. 
 
Ja. Inlärt beteende. Man älskar sitt jobb och då gör man det. Oviktigt om man har en 
bra eller dålig dag, det gör man ändå. 
 
 
- Tycker du att ledningen motiverar de anställda till att gå extra steg för 
gästen? I så fall hur? 
Ja de är bra på att peppa i efterhand. Ibland lite innan pass men mest efteråt. 
 
Nej. 
 
Ja till viss del. Man får motivationen för att vilja klättra, ”jobbar du hårt så klättrar 
du”. Byta upp sig mellan säsonger. 
 
Vi får ganska stort eget ansvar över det vi gör, vilket är motiverande. När vi är mest 
fast stationerade i ex samma område under säsongen blir det mer ”mitt område” och 
då tar jag hand om gästerna däri mer.  
 
Ja, genom feedback, personalsammankomster och säljtävlingar som ger extra morot 
för att anstränga sig. Erbjuds även stora möjligheter att klättra i företaget för de som 
visar framfötterna. 
 
 
- Vad hade gett dig ett större driv till att motivera de anställda till att arbeta 
med hög kvalitet? 
Det är svårt att nå ut till alla när vi sällan ses allihop. 2 utspridda teambuildning 
dagar på säsongen hade kunnat göra mycket. Hade inte behövt vara särskilt speciellt 
eller kosta mycket pengar, bara ses på ena stället och diskutera service tillsammans.  
 
Bättre utrustning. Klarhet i vad ledningen har för mål. Desto klarare vision jag får 
från dem desto bättre kan jag göra det. 
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När andra gör mer. Från ledningen till botten. 
 
Att arbeta på provision. Att bli sedd för det jag gör extra, mot andra som gör exakt 
det som krävs. Vissa fuckar upp saker så får någon annan lösa problemet. 
 
Att personalen tar åt sig av och utvecklas av feedback. 
 
 
- Vad gör dig inte alls driven att motivera de anställda till att arbeta med hög 
kvalitet? 
När de inte visar något tecken på att vilja förändra sitt arbete när vi diskuterar 
service eller när jag ger dem feedback. 
 
I slutändan tror jag inte att jag får ett tack för det arbete jag gör. Jag kommer inte få 
ett vettigt avsked, företaget går efter mallen ”ingen är oersättlig”. 
 
Om de anställdas bemötande är dåligt. 
 
När feedback nonchaleras eller när gemensamma regler kring arbetet och 
arbetsplatsen inte respekteras. 
 
När folk inte gör något extra utan att ha en vettig anledning. Går någon runt och 
sprider negativa känslor, kanske ännu värre av en chef. 
 
 
- Finns det något som företaget gör idag som påverkar hur du motiveras att 
arbeta med hög kvalitet, positivt eller negativt? 
Då företaget arbetar väldigt mycket med att svara på efterfrågan blir det ofta snabba 
beslut som kan komma VÄLDIGT sent. Det kan ibland rucka på planer och både 
personal och gäster blir lidande. Det är ofta frustrerande.  
 
Externa konsulten som kommer in under introduktionen och presenterar 
servicekvalitet är motiverande, men han har varit med länge vilket kan göra att de 
som varit med fler år ”kan” materialet. 
 
Ja. Att man inte komprimerar stället när det är lite folk, vilket gör att det blir väldigt 
utspritt med folk och därför tråkigt och omotiverande att arbeta. Då blir jag irriterad 
etc. 
 
Det är ett företag som man kan klättra i. Vill man göra mer saker så finns det 
möjlighet. 
 
Sammanhållningen bland personalen jobbar företaget mycket på och det tycker jag 
gör skillnad vilket motiverar mig. 
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6.# Ledarskapets betydelse för servicekvalitet 
- Hur upplever du att du som ledare och/eller chef påverkar de anställda att 
arbeta med hög kvalitet? 
Frihet under ansvar. Ge dem möjligheten att styra sitt arbete mer själva, att få 
claima arbetsområden som ”sina”. 
 
Feedback från gäster som förmedlas vidare ger mig en boost. Högsta ledningen 
upplever jag inte att jag får något alls från. 
 
Vissa ledare som manar på personalen, är trevliga. Hjälper till, beställningar. Många 
andra som bara skiter i. De som är trevliga påverkar mycket, ger personalen det där 
lilla go:et. 
 
I högsta grad, som ledare blir jag ett föredöme och därigenom den som sätter nivån 
på arbetsmoral och visar att reglerna gäller. 
 
Väldigt olika från chef till chef och till var och vem man är. Vissa chefer är glada 
och sköna – sprider glädje. Det gör mig alltid glad, frågar hur man mår och hjälper 
till när man sitter. Ser man en chef stå och göra skitgöra blir man jävligt peppad. 
Deras humör och arbetssätt påverkar mig mycket. Andra säger vad som måste 
göras, och det de säger vet man ju är bra. Deras ord är viktiga. Alla ledare bidrar, 
men vissa mer än andra. 
 
 
- Upplever du att det finns områden där ledarskapet är särskilt starkt i 
verksamheten? Vilka? 
Ja. VD kan ha en starkt positivt pushande effekt på personalen när han berättar om 
det som komma skall, men det sker väldigt sällan. Bara 2 gånger denna säsongen. 
Också i de sena besluten som ofta kommer om ex antal öppna rum etc blir det ofta 
bra beslut. 
 
Nej, ingenting som utmärker sig. De är inte överdrivet auktoritära, vilket jag gillar 
då det ger mig mer frihet och vi alla arbetar som ett team istället. 
 
Personalfester, alla tar det för givet men att vi får 3 gillar jag verkligen.  
 
Rätt blankt. 
 
Högsta ledning som även är med i drift tror jag är en enorm styrka. Det gör att 
ledningen får bra koll på hur verksamheten fungerar och gör att företaget kan 
undvika kortsiktigt ekonomiska beslut för långsiktig vinning. 
 
 
- Upplever du att det finns områden där ledarskapet kan förbättras? Vilka? 
Kommunikationen till de anställda. Det kan bli rätt stor separation mellan ledningen 
och anställda på ett sätt som jag inte tror är gynnsamt för någon. Genom det så 
missar ledningen de anställdas åsikter och de anställda missar info om vad som 
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händer och förväntas av dem. Det blir särskilt problematiskt när saker ändras ofta i 
sista sekunden. 
 
Vissa ledare har ibland dålig attityd, kan komma ur onödiga kommentarer som drar 
ner humör och arbetsinsatsen. 
 
Väldigt misstänksamma och vaksamma mot personalen. Personalboendet väldigt 
strikt. 
 
Vi gör ofta förändringar utifrån förväntningen på varje kväll. Det kan göra att 
informationen till medarbetare ibland kommer sent. 
 
Man vill överlag att de ska pusha mer och vara mer närvarande – Att man ser dem 
mer i något typ av arbete. Mer hjälpande på ett glädjesätt, för att påverka humöret 
mer. Vara med och snacka och va del av personalen. 
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Anställda 

Totalt 6 kvantitativa intervjuer 

15 minuters intervju per person 

Anställda, medarbetare (ej ledningsnivå) 

Av anonymitetsskäl ligger de enskilda svaren för varje fråga i randomiserad ordning 

 

1.! … 
 

2.! Vad är servicekvalitet? För ledningen, för de anställda och för gäster. 
- Vad tänker du är hög kvalitet på service? 
När stämningen blir välkomnande, känslan av att bli sedd och få den upplevelsen 
som utlovats. 
 
Kort väntetid, personalen ler och är trevlig, anpassar service efter gästen. 
 
När jag får lite mer än jag förväntat mig. 
 
Bemötande, när du kliver in ska du mötas av personal med energi, ett leende, ett hej.  
Du ska känna dig välkommen. Tillgänglighet, man ska bli sedd. 
 
När jag känner mig sedd som individ, det finns tid för mig. 
 
Trevlig personal, öppen och ställer frågor. 
 
 
- Vad tänker du är låg kvalitet på service? 
Nonchalant attityd, tiden inte egentligen jätteviktig det går att rädda upp om man är 
trevlig.  
 
Ointresserad personal, ingen stolthet i yrket. 
 
När personalen inte har tid eller på annat sätt inte är med gästen när de vill ha hjälp 
på något sätt. 
 
Inget bra bemötande, inget hej, du känner dig inte välkommen. Även om det inte ser 
bra ut så gör ett bra bemötande väldigt mycket. 
 
Att inte bli uppmärksammad, en är alla, alla är ingen. Personalen ser inte mig. 
 
När jag förväntar mig något som sedan inte blir av. 
 
 
- Hur märker du om det är hög eller låg servicekvalitet? 
Bemötandet – blir man uppmärksammad. Kroppsspråket, vill de att du är där. 
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Hur personalen för sig runt, ser det ut som de inte kommer ha tid för dig som gäst 
kommer snabbt känslan att vara en börda. 
 
Blir jag uppmärksammad som person eller inte. Intresse för människor. 
 
Det märks på gästerna direkt, jag känner av stämningen bland folket. Reflekteras 
från personal. 
 
Entrévärdarna, de första som möter kunden därför är de viktiga. Blir du dåligt 
bemött där kommer du in med dåliga vibbar.  
 
Hur jag blir bemött.  
 
 
- Tror du att uppfattningen skiljer sig mellan ledningen, anställda och 
gästerna? 
Nej. Jag tror man har liknande uppfattning men sedan kanske inte utförandet följer 
det. 
 
Ja. Ledningen har mål för kvalitet, men det tror jag inte anställda är medvetna om. 
Det finns olika värderingar. 
 
Ja, jag tänker att ledningen tycker på utseende, snyggt och prydligt. Personalen 
tänker på att jag ska va trevlig. Gästerna ser hur allt är uppbyggt och bemötande. 
 
Nej, jag tror den är relativt lika. Däremot tror jag inte alltid att det följs.  
 
Ja, ibland beroende på vad ledningen har sänt ut för förväntningar till gästerna och 
anställda. 
 
Jag tror att ledningen sätter standarden för hur bemötandet ska vara, anställda och 
gäster mer bara följer med i dem.  
 
 

3.! … 
 
 

4.! Hur ser arbetslaget på sig själva idag utifrån hur väl de presterar servicekvalitet? 
- Hur tycker du generellt att kvaliteten är idag i det arbete som utförs, i 
Procent där 0% = helt värdelöst / 100% = absolut världsklass?  
Högt, 80% 
 
70% 
 
55% 
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80% 
 
75% 
 
60% 
 
- Varför den procentsatsen? 
Folk jobbar hårt, många är ambitiösa. En bra teamkänsla. Viktigt att man är proffsig 
ut mot kund. 
 
Helhetsintrycket, det finns ett stort utbud av nöjesupplevelser som kan passa för 
alla. Fräscht, personalen är bra men inte världsklass. 
 
Det är ett bra ställe, men det är ingen ”wow”-känsla. Jättetrevlig personal överlag, 
kanske inte det bemötande jag önskar kunna ge i barerna. Det är såklart mycket att 
göra. 
 
Det är bra för att vara här, men det finns mycket som går att göra bättre. Jag tycker 
inte vår kvalitet i servicen överlag är särskilt imponerande. 
 
Fanns inga direkta fel, kände inget dåligt. Jag fick ingen ”wow”-feeling, men det 
var det jag förväntade. 
 
Jag upplever att det finns saker att utveckla, men det är fortfarande bra. 
 
 
- Vad tänker du är det viktigaste som höjer procenten? 
Det är på en professionell nivå, allting fungerar, rent och snyggt, barerna har det 
som behövs. 
 
Personalen. 
 
Att folk hjälps åt, avlastar varandra. 
 
Vakterna var lyhörda och gick runt och kikade, fanns bra energi i personalen. Bra 
känsla. 
 
Personalen trivs oftast och försöker göra bra jobb. 
 
Bra musik, snabb service. 
 
 
- Vad tänker du är det viktigaste som sänker procenten? 
Det finns idag lite för lite tid för personalen att utföra ett ännu mer kvalitativt arbete. 
 
Kvalitet i personalen, bemötandet av alla gäster, alla blir sedda. Mycket i barerna, 
går att skruva upp service och hastighet. Klubben blir lite för mainstream, det är lite 
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för enkla lösningar, inte det där lilla extra.  
 
Personalen. Jag tror inte personalen kan göra något åt det, men det saknas lite 
personal så att gästerna kan bli mer omhändertagna. De behöver mera tid för att 
vara trevligare. 
 
Om alla arbetat efter samma värderingar, alla tycker samma sak är väldigt viktigt i 
personalen, ett bestämt arbetssätt och samma bild av hur man jobbar.  
 
Det är för mycket att göra för att hinna ta sig tid till varje gäst, vilket gör att 
servicen blir väldigt snabb och därför inte särskilt kvalitativ. 
 
Jag får känslan att det handlar om pengar mer än om mina gäster. Garderoben är en 
bromskloss, vet att det kan vara lång väntetid utanför. 
 
 

5.! Hur motiverar verksamheten sina anställda att arbeta högkvalitativt? 
- Upplever du dig generellt motiverad att göra mer än du måste för gästerna?  
Ja. För att jag är ny, och att jag kämpar hårt för att folk ska uppfatta mig som 
hjälpsam och trevlig. 
 
Ja. Det är nog hur jag är som person, min yrkesstolthet. Jag vill alltid vara lite bättre 
än vad kunden förväntar sig. 
 
Ja, jag kommer alltid göra det så länge jag gillar mitt jobb.  
 
Ja. Dels mitt intresse för människor och även att jag tycker om bekräftelsen från 
kund av en ”wow”-feeling, när jag överträffat förväntningar. Också att jag är en 
högpresterande person. 
 
Ja, jag vill vara stolt över det jag gör och de som gör bra jobb tror jag kommer tjäna 
på det och utvecklas. 
 
Ja absolut. Jag strävar alltid efter att ge det där lilla extra, det blir roligare, man 
förbättrar gästernas upplevelse och jag får dubbelt så mycket tillbaka. 
 
 
- Tycker du att ledningen motiverar de anställda till att gå extra steg för 
gästen? I så fall hur? 
Motiverar vet jag inte, de påvisar att man ska göra det där extra men det händer inte 
så mycket. Man sätter standarden själv. 
 
Nej. 
 
Nej. 
 
Ja, de extra stegen uppmärksammas av ledningen. Jag upplever att jag får feedback 
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på när jag gör det. 
 
Nej, inte direkt. Säljtävlingar ibland men det kanske egentligen sänker kvaliteten 
mer än höjer den. Det ges en del feedback ibland men den förmedlas mest via vår 
facebook-grupp och blir därför väldigt opersonlig. Jag har i alla fall svårt att ta till 
mig av den.  
 
Vet inte 
 
 
 
- Vad hade gjort dig mer motiverad att jobba med hög kvalitet? 
Om det hade uppmärksammats mer, och tydligare uttalat redan innan att vi 
tillsammans tycker det är viktigt. 
 
Mer engagemang om kvalitet, se de anställda och prata med dem.  
 
Att få någonting för det, oavsett vad det är om det är ekonomiskt eller uppskattning 
för det. 
 
Jag tycker jag är så motiverad jag kan bli. 
 
Lite enkla möten under säsongen där vi pratar om kvalitet och hur det kan se ut. 
Exempelvis möten per arbetsgrupp, säg bar/disk/restaurant etc. 
 
Nej, det tycker jag inte. 
 
 
- Vad gör dig inte alls motiverad att jobba med hög kvalitet? 
Om det blir för stressigt, när jag känner ”för vems skull?”. Det måste finnas någon 
balans. 
 
Tråkiga och kvalitetsmässigt ointresserade kunder. 
 
När gästerna har dålig attityd, och än mer om ledningen har dålig attityd.  
 
När det är för mycket att göra, när jag är stressad. När gästerna är otrevliga.  
 
När jag inte får någon kontakt med ledningen. 
 
Tidspress 
 
 
- Finns det något som företaget gör idag som påverkar hur du motiveras att 
arbeta med hög kvalitet, positivt eller negativt? 
Uppmärksammandet är positivt, det är nog vad jag kommer på. 
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Företaget framställer sig själv som exklusivt och professionellt, det gör att jag som 
anställd vill leva upp till det. 
 
Företaget vill att vi ska ha goda relationer med våra kunder, så jag upplever ändå att 
jag kan få lägga mer tid på kunderna. 
 
Nej. 
 
Jag får en känsla att verksamheten inte egentligen värdesätter mig, utan att 
verksamheten har en underliggande inställning av att ”alla är ersättbara”. 
 
Vet inte 
 
 

6.# Ledarskapets betydelse för servicekvalitet 
- Hur upplever du att ledare/chefer påverkar dig att arbeta med hög kvalitet? 
Det är inte direkt ett hot, men det känns väldigt viktigt hur vi beter oss mot kunder.  
 
Inte jättemycket. Det är mest mitt eget driv. 
 
Inte mycket alls. I början av säsongen är det en del fokus på det med ex föreläsning 
och ett möte och det men till allra största del känner jag inte alls att ledarskapet 
pushar mig. 
 
Inget jag kommer på direkt. Det kan vara för mycket fokus på ekonomi ibland, då 
faller den enskilda medarbetaren bort. 
 
Personligen så påverkar de inte mig alls, det är jag som påverkar mig själv 
 
Upplever inte alls att cheferna påverkar mig att arbeta med hög kvalitet. 
 
 
- Upplever du att det finns områden där ledarskapet är särskilt starkt i 
verksamheten? Vilka? 
Jag tycker inte att bara för att de är chefer så är de med och hjälper till, tycker 
överlag inte det är någon hierarki. 
 
Vissa av ledningen kan ha en väldigt uppmuntrande attityd vilket gör mig taggad på 
att jobba och göra ett bra jobb. 
 
Ja. Hos vissa i ledningen är det ett ledarskap och inte ett chefsskap, det visar sig i 
ödmjukhet och prestigelöshet. Det gör att vi arbetar mer som ett lag. 
 
De är duktiga på att tänka ekonomiskt, jag tycker att det förmedlas ner till 
personalen. 
 
Vet inte. 
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Vet inte. 
 
 
- Upplever du att det finns områden där ledarskapet kan förbättras? Vilka? 
Ja, exempelvis i feedback. Jag tror många skulle uppskatta mer att få höra det man 
gör bra eller mindre bra. Jag tror personalen skulle känna sig mer sedda. 
 
Ja, jag vill veta mer vart företaget är på väg. Vad är målet med det vi gör? Förutom 
att driva nattklubb, vad är den egentliga intentionen? 
 
Har vissa i ledningen eller medarbetare som varit med ett tag en dålig dag så tvingar 
de med sig alla ner i dålig stämning. Generellt kan jag uppleva lite tråkig attityd 
bland vissa i ledarskapet.  
 
Göra sig synliga mer för personalen 
 
Vet inte.  
 
Ja. Den positiva feedbacken saknas ibland, det är inga stora grejer som behövs men 
mindre kontinuerlig feedback/uppskattning. 
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Gäster 

Totalt 10 kvantitativa intervjuer 

5 minuters intervju per person 

Gäster (ej under service, ej i onyktert tillstånd) 

Av anonymitetsskäl ligger de enskilda svaren för varje fråga i randomiserad ordning 

 

1.! … 
 

2.! Vad är servicekvalitet? För ledningen, för de anställda och för gäster. 
- Vad tänker du är hög kvalitet på service? 
Att jag får en känsla av att jag är välkommen till stället. Det tänker jag är att någon 
ser mig, ger en nick eller säger hej på något sätt. 
 
När jag blir uppmärksammad av personalen direkt, de tar sig tid för mig och ser mig 
 
Att det finns allt jag behöver, och att det är tillgängligt för mig ungefär när jag 
behöver det. 
 
När personalen är engagerad men inte påträngande. Inte att de kommer och stör men 
att de finns där i bakgrunden. 
 
Att personalen hälsar, sätter gästen i centrum. Mer viktigt att bemötandet är bra än 
att produkten är bra. 
 
När jag får uppmärksamhet under mitt besök 
 
Att kunna förutse kundens behov, ex mer vatten, tandpetare, det lilla extra.  
 
När jag känner mig omhändertagen av personalen. 
 
Glädje, tillmötesgående personal – utåtriktad. Leende gör mycket. 
 
När jag får det jag förväntar mig när jag vill ha det. I ett första skede kontakt med 
personalen, sedan ex få guidning genom sortimentet för att hitta det jag vill ha. 
 
- Vad tänker du är låg kvalitet på service? 
När jag inte får hjälp, när det känns som att jag bara är på stället för att betala en 
nota och gå igen. 
 
När processer inte funkar, det blir mycket fel och allt tar längre tid än det förväntas. 
 
Att jag inte blir prioriterad, jag förstår att det är stressigt men ett litet hej iallafall.  
 
När jag blir bortglömd eller ignorerad. När det är mer fokus på att kolla snapchat 
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eller snacka skit än att hjälpa gästerna. 
 
För mycket folk så det blir trångt och tar lång tid, det är en del av upplevelsen och 
därför del av service. Lite bitter, trött personal.  
 
När det blir onödiga stopp i servicen på ett sätt så det blir väldigt märkbart för mig 
som gäst, ex pga många missar i kommunikationen mellan personalen eller när det 
inte verkar finnas tydliga system för hur personalen förväntas arbeta. 
 
När det ligger en känsla av stress och tidsbrist bland personalen 
 
När det blir uppenbart styrt av pengar. Dvs att jag som gäst får känslan att jag bara 
är en siffra till bokslutet. 
 
Att personalen inte riktigt bryr sig, personalen gör saker för att man är tvungen att 
göra dem.�
�

När jag inte blir uppmärksammad av personalen.�
 
- Hur märker du om det är hög eller låg servicekvalitet? 
Ansiktsuttrycket hos folk som är där. Folk som jobbar är glada, känns som att de har 
kul då känns det som att det är hög kvalitet.�
�

Personalens bemötande. Ser de mig eller inte.  
 
En känsla av stämningen i rummet, verkar folk vilja vara här? 
 
Känns personalen genuina i hur de pratar med mig eller inte, dvs vill de vara där 
och hjälpa mig eller inte.�
�

Personalens kroppsspråk och rörelser, är de välkomnande och avslappnade trots 
högt tempo eller är det stress och likgiltighet till mig som gäst som gäller? 
 
Dels om det känns som att företaget har satsat på detaljer och saker som är ”lite 
extra” på något sätt, och dels på om personalen verkar vara taggade på att ge lite 
extra. Ofta tror jag de hänger ihop, och att inställningen till det där ”lilla extra” 
behöver komma från ledningens håll och sen sprida sig neråt.  
 
Tycker det märks i hur trevliga personalen är, oftast är det det som spelar mest roll i 
slutändan. 
 
Ser personalen mig, får jag kontakt med personalen.  
 
Om personalen är sammansvetsad, säger alla samma sak? Kläder symboliserar.�
�

Tempot i personalen, tar de sig tid till alla gäster trots att det är mycket att göra eller 
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görs bara det mest nödvändiga innan de rör sig vidare. 
 
- Hur tycker du generellt att kvaliteten är idag i det arbete som utförs i 
verksamheten, i Procent där 0% = helt värdelöst / 100% = absolut världsklass? 
55%. Jag tycker det är ett bra ställe men det finns lite för lite tid för mig som enskild 
gäst.�
 
50%. Det har allt som behövs men det känns tyvärr lite budget i artistbokningar och 
events.�
�

60%, det är en häftig miljö men det känns lite tomt bakom den häftiga fasaden.�
 
45%. Vi fick vänta utanför, det tog för lång tid innan. Andra verksamheten: Jättebra 
service, bara flöt på. Bra förslag. 90%. 
 
75%. Maten höjer betyget mycket, nattklubben är bra men jag upplever att 
personalen inte hinner med mig som enskild gäst. 
 
70%, det är kul men jag brukar inte ha så mycket fokus där utan mer på de jag är 
med. 
 
80%. Väldigt trevlig personal, bra artister och något för alla med de olika 
dansgolven.�
 
50%, stället som sådant gillar jag men jag tycker inte personalen hinner ge service 
till gästerna. 
 
60%. Tycker det är bra men alldeles för sällan något extra som jag inte förväntat 
mig. �
 
70%. Bra stämning men inte wow.  
 
- Tror du att uppfattningen skiljer sig mellan ledningen, anställda och 
gästerna? 
Ja, jag tror att gästerna och de anställda är närmare varandra i det ”som faktiskt är 
viktigt” och att ledningen står lite ovanför det och vill använda kvalitet från deras 
synsätt, i deras niche.  
 
Ja, jag tror att gäster ofta upplever det annorlunda mot vad ledningen vill förmedla. 
De anställda tror jag har liknande som gästerna att de ser mer hur allt faktiskt ser ut 
och fungerar i verksamheten. 
 
Ja, fast jag vet inte riktigt hur. Det bara känns så.  
 
Ja, det tror jag generellt. I breda penseldrag skulle jag säga att ledningen är 
visionärerna, de anställda är realisterna och gästerna är de som dömer. Jag tror 
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också att många verksamheter hade nått enormt mycket större resultat av att inte ha 
den här skillnaden. 
 
Ja, jag tror att ledning och gäst har ungefär samma bild på det. Lé och ta kontakt 
med kunden. Däremot som anställd har man ibland dåliga dagar osv och en anställd 
kanske inte förstår alltid varför det är viktigt.  
 
Definitivt. Jag tror att de som jobbar på golvet de lär sig vad gästerna vill ha, 
ledningen har ingen aning om vad gästerna faktiskt vill ha. Ledningen kanske 
uppfattar att det ska vara lyxigt med vissa saker, och att bra service oftast kostar lite 
extra.�
�

Ja, jag tror att gästerna ser mycket mindre av allt jobb bakom för att leverera en viss 
nivå av kvalitet varför de kanske är kinkigare med hur kvaliteten är än 
anställda/ledning. Samtidigt ska inte en gäst behöva bry sig om det. Anställda och 
ledning bör ha liknande uppfattning om kvalitet.  
 
Ja, fast mest i hur man väljer att se på det. Jag tror de anställda blir för bortskämda 
med det ibland, ledningen blir för dålig på att förmedla exakt vad de menar och 
gästerna tänker alldeles för mycket om sig själva. En slags universal överskattning 
av alla parter, men egentligen samma utgångspunkt. �
 
Ja. Jag tror att det skiljer sig i utförandet, ledningen tycker att vissa saker ska göras 
och förmedlar det vidare men det kanske inte räcker ut ändå. Också olika vad 
individerna tycker. Förhoppningsvis vet de anställda mer vad gästerna vill ha.  
 
Ja. Ledningen kan ha en tydlig bild av service men kanske inte har full förståelse för 
hur det faktiskt funkar. Jag tror att personalen kan ha en annan syn, det kan vara 
jättestressig situation men man gör så gott man kan och kanske inte har förståelse 
för gästens situation just då, även om jag tror att personalen vill ge service. 
Personalen kan uppleva sig ge bra service utifrån sina förutsättningar.�
 

3.! … 
 

4.! … 
 

5.! … 
 

6.! … 
 

 

 

 


